
พ้ืนท่ี 19.40

ประชากรท้ังหมด 3,266

ชาย 1,564

หญิง 1,702

เทศบาลตําบลพ"อม่ิง
เขต/อําเภอ ปะนาเระ    จังหวัดป+ตตานี

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

หมู" 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ปะนาเระ
  เขต/อําเภอ ปะนาเระ  จังหวัดป+ตตานี  94130

ข2อมูล ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 



ส�วนท่ี 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลพ�อม่ิง

อําเภอปะนาเระ  จังหวัดป+ตตานี



จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

(5) รายจายทีจ่ายจากเงินสะสม จาํนวน 1,786,000.00 บาท

(6) รายจายทีจ่ายจากเงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท

(7) รายจายทีจ่ายจากเงินกู จาํนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 710,620.00 บาท

(4) รายจายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 9,934,400.00 บาท

งบลงทุน 540,900.00 บาท

งบรายจายอืน่ 0.00 บาท

งบบุคลากร 7,129,067.95 บาท

งบดําเนินงาน 4,980,777.88 บาท

(3) รายจายจรงิ จาํนวน 16,814,352.86 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 3,452,987.03 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 13,590,549.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโดยระบุวตัถุประสงค จาํนวน 9,934,400.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 12,500,821.29 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 300.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนุญาต 1,370.00 บาท

หมวดรายไดจากทรพัยสนิ 51,107.09 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 26,230,927.36  บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 86,779.98 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดกนัเงินไวแบบกอหน้ีผูกพนัและยงัไมไดเบิกจาย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดกนัเงินไวโดยยงัไมไดกอหน้ีผูกพนั จาํนวน 0 โครงการ รวม 0  บาท

1.2 เงินกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 18,222,379.20 บาท

1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 6,083,204.84 บาท

1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 5,616,478.30 บาท

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบรหิารของเทศบาลตําบลพอมิ่ง จะไดเสนอรางเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจายประจาํปีตอสภาเทศบาลตําบล
พอมิ่งอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลพอมิ่งจงึขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถงึสถานะการ
คลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจายท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิน่มีสถานะการเงิน ดงัน้ี

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง



รายรับจริง ป�  2561

79,384.60

13,496.00

81,984.48

0.00

174,865.08

14,661,081.86

14,661,081.86

13,354,239.00

13,354,239.00

28,190,185.94

คําแถลงงบประมาณ
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพ�อม่ิง
อําเภอปะนาเระ  จังหวัดป)ตตานี

ประมาณการ ป� 2562 ประมาณการ ป� 2563

รายได#จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 80,000.00 40,000.00

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 4,020.00 1,700.00

หมวดรายได5จากทรัพย6สิน 50,480.00 51,500.00

หมวดรายได5เบ็ดเตล็ด 0.00 300.00

รวมรายได#จัดเก็บเอง 134,500.00 93,500.00

รายได#ท่ีรัฐบาลเก็บแล#วจัดสรรให#องค/กรปกครองส0วนท#องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,536,500.00 12,674,000.00

รวมรายได#ท่ีรัฐบาลเก็บแล#วจัดสรรให#องค/กรปกครองส0วนท#องถ่ิน 14,536,500.00 12,674,000.00

รายได#ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให#องค/กรปกครองส0วนท#องถ่ิน

รวม 32,126,000.00 34,500,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,455,000.00 21,732,500.00

รวมรายได#ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให#องค/กรปกครองส0วนท#องถ่ิน 17,455,000.00 21,732,500.00



รายจ�ายจริงป	 2561 ประมาณการ ป	 2562 ประมาณการ ป	 2563

งบกลาง 3,914,085.40 4,548,820.00 4,771,110.00

งบบุคลากร 7,961,596.06 11,479,480.00 11,569,280.00

งบดําเนินงาน 6,831,461.92 11,631,190.00 12,798,590.00

งบลงทุน 2,081,560.00 3,459,510.00 4,466,020.00

งบเงินอุดหนุน 1,357,048.00 1,007,000.00 895,000.00

22,145,751.38 32,126,000.00 34,500,000.00

22,145,751.38 32,126,000.00 34,500,000.00รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป	งบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ�าย

จ�ายจากงบประมาณ

รวมจ�ายจากงบประมาณ



ยอดรวม

11,185,740

50,000

11,828,710

121,000

78,000

1,565,000

170,000

615,000

3,955,440

160,000

4,771,110

34,500,000

ยอดรวม

0

ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป+นตนไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพ�อมิ่ง
อําเภอปะนาเระ  จังหวัดป'ตตานี

ด)านบริหารทั่วไป

โดยท่ีเป+นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ"ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60,62และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพ"อมิ่ง 

ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว"า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด)านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจ"ายประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป+นจํานวนรวมท้ังสิ้น 34,500,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจ"ายท่ัวไป จ"ายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป+นจํานวนรวมท้ังสิ้น 34,500,000

 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน

ด)านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

ด)านการดําเนินงานอ่ืน

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะหA

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณรายจ�ายทั้งสิ้น

ขอ 5. งบประมาณรายจ"ายเฉพาะการ จ"ายจากรายได เป+นจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ

รวมรายจ�าย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพ"อมิ่งปฏิบัติการเบิกจ"ายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเป+นไปตามระเบียบการเบิกจ"ายเงินของเทศบาลตําบล

ผูว"าราชการจังหวัดปEตตานี



ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลพ"อมิ่งมีหนาท่ีรักษาการใหเป+นไปตามบัญญัตินี้

ตําแหน"ง นายกเทศมนตรีตําบลพ"อมิ่ง

(ลงนาม)..................................................

เห็นชอบ

(นายมะก็รี  ตาเยะ)

(...............................................)

ตําแหน"ง ผูว"าราชการจังหวัดปEตตานี

(ลงนาม)..................................................



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,043,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,892,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ ายประจํา) รวม 1,892,600 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,487,600 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
กองคลัง จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให* 
พนักงานเทศบาลตําแหน�ง ดังน้ี  
1.1)  ผู*อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน  435,600 บาท 
1.2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 180,720 บาท 
1.3)  เจ*าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน�ง  
       เป�นเงิน 307,860 บาท 
1.4)  เจ*าพนักงานจัดเก็บรายได*  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 269,760 บาท 
1.5)  เจ*าพนักงานพัสด ุ  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 138,120  บาท 
1.6)  เจ*าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 155,760  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป@ บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ินเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)  
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683  
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชนFตอบแทนอ่ืน 
(ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราค�าจ*างและการให*ลูกจ*างขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ินได*รับค�าจ*าง  
(ฉบับท่ี 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑFการเลื่อนข้ันเงินเดือนข*าราชการ 
และพนักงานส�วนท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

      



   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,960 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                     ตั้งไว*    24,960  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก�พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตราโดย
คํานวณตั้งจ�ายไม�เกิน 12เดือน เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป@ บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑFการให*ข*าราชการหรือ
พนักงานส�วนท*องถ่ินได*รับเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธF 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให*ข*าราชการหรือ
พนักงานส�วนท*องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได*รับเงินเดือนค�าตอบแทนเป�นรายเดือน
เท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด*วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ข*าราชการและลูกจ*างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให*พนักงานส�วนท*องถ่ิน ลูกจ*าง  
และพนักงานจ*างขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ินได*รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตาํแหน�งของพนักงานเทศบาล  
 ตําแหน�งผู*อํานวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว*ไม�เกิน 12 เดอืน  เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก*ไข
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป@ บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด*วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนข*าราชการและลูกจ*างประจําส�วนราชการ (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ินเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

      



   
ค�าตอบแทนพนักงานจ*าง จํานวน 336,840 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทน และเงินปรับปรุงค�าตอบแทน ให*แก�พนักงานจ*าง
จํานวน  2 อัตรา จํานวน  12 เดือน  โดยจ�ายให*พนักงานจ*างตําแหน�ง   ดังน้ี 
- ผู*ช�วยเจ*าพนักงานจัดเก็บรายได*  จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน 171,840  บาท 
- ผู*ช�วยเจ*าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน�ง   
  เป�นเงิน 165,000  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป@ บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ*าง  

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ*าง จํานวน 1,200 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับการสู*รบ (พ.ส.ร.)            ตั้งไว*      1,200  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู*รบ (พ.ส.ร.) แก�พนักงานจ*างท่ีมีสิทธิ 
ได*รับการช�วยเหลือ 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 959,000 บาท 

   
ค(าตอบแทน รวม 382,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู*ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนFแก�องคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน จํานวน 270,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ      ตั้งไว*      30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป@)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ*าง  กองคลัง ตามหลักเกณฑFท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป�นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืน 
เป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป@แก�พนักงานส�วนท*องถ่ินให*เป�น
รายจ�ายอ่ืนขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป@แก�พนักงานส�วนท*องถ่ินให*เป�นรายจ�ายอ่ืนของ
องคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2557 

      



      

  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธF 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑF เง่ือนไข และวิธีการกําหนด 
เงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป@
สําหรับพนักงานส�วนท*องถ่ิน ลูกจ*าง และพนักงานจ*าง 
ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2558 

    

 

  

      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ*อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลกัเกณฑF
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป�นเงินรางวัลประจําป@      

    

 

  

      
   (2)  เงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดอืนให*แก�เจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต*                                                  ตั้งไว* 240,000  บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให*แก�เจ*าหน*าท่ีผู*ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต*   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562  -30  กันยายน  2563    
จํานวน  8  อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ท่ีมท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ*อมแนวทาง 
การคํานวณภาระค�าใช*จ�ายด*านการบริหารงานบุคคล 
ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน      

    

 

  

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการให*กับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ*างท่ีได*รับอนุมัติให*ปฏิบัติหน*าท่ีนอกเวลาราชการปกติ
หรือ วันหยุดราชการ  เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการเบิก
จ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค�าเช�าบ*าน จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ*านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได*รับ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด*วยค�าเช�าบ*าน 
ของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน   พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด*วยค�าเช�าบ*าน 
ของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด*วยค�าเช�าบ*าน 
ของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด*วยค�าเช�าบ*าน 
ของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน   (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 
ค�าเช�าบ*านของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได*รับ  เป�นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด*วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค(าใช-สอย รวม 400,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าจ*างเหมาบริการอ่ืนๆ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ*างเหมาบริการ  บุคคลภายนอก เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก*ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให*แก� 
องคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป@ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช*จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป@ในลักษณะค�าใช*สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

      

    
ค�าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าธรรมเนียม หรือค�าธรรมเนียมใดๆ   ท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภท

รายจ�ายน้ี   
      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  (1)  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยFสิน        ตั้งไว* 100,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช*จ�ายโครงการจัดทําแผนท่ีและปรับปรุงข*อมลูแผนท่ีภาษี  
และทะเบียนทรัพยFสินของเทศบาล เพ่ือนําไปใช*ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได* เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพยFสินขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2550   
(แผนพัฒนาท*องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน*าท่ี 80 ลําดับท่ี 7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข*าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช�น  ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการ
จอดรถ  ณ  ท�าอากาศยาน  ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช*
สนามบิน  ค�าลงทะเบียนการเข*าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นในการเดนิทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาล    และพนักงานจ*างเทศบาล  ท่ีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต�อราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ*าหน*าท่ีท*องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ*าหน*าท่ีท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด*วยค�าใช*จ�ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ*าหน*าท่ีท*องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพยFสินเพ่ือให*สามารถใช*งานได*
ตามปกต ิกรณีเป�นการจ*างเหมาท้ังค�าสิ่งของและค�าแรงงาน ให*จ�ายจากค�าใช*สอย
ส�วนกรณีท่ีองคFกรปกครองส�วนท*องถ่ินเป�นผู*ดําเนินการซ�อมแซมบํารงุรักษา
ทรัพยFสินเองให*ปฏิบัต ิ ดังน้ี                            
(1)  ค�าจ*างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให*จ�ายจากค�าใช*สอย 
(2)  ค�าสิ่งของท่ีซื้อมาใช*ในการบํารุงรักษาทรัพยFสินให*จ�ายจากค�าวัสดุ 
- เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก*ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให*แก� 
องคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป@ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

      

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป@ 
ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน  

    

 

  

      
  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท*องถ่ิน ด�วนมาก  

ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน  

    

 

  



      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช*จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป@ในลักษณะค�าใช*สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

    

 

  

   
ค(าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดสุํานักงาน  รายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช*งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได*แก�  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
แบบพิมพFต�างๆ  ปากกา  ไม*บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เปPก  เข็มหมุด   
กระดาษคารFบอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟRม  สมุดบัญชี   
สมุดประวัติข*าราชการ   แบบพิมพF  ผ*าสําล ี ตรายาง ซอง  ธงชาติ   
เครื่องคิดเลข ฯลฯ สิ่งพิมพFท่ีได*จากการซ้ือหรือจ*างพิมพF เช�น วารสารหนังสือพิมพF
รายวัน   สําหรับเทศบาลและหมู�บ*าน ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงสิง่ของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช*งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น นํ้ามันเครื่องและ
หล�อลื่นต�างๆใช*กับรถยนตFและรถจักรยานยนตF เครื่องตดัหญ*า ฯลฯ ท่ีใช*ในกิจการ
ของเทศบาล  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
 
 
 

      



   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  รายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช*งานไม�ยืนนานสิน้เปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น กระดาษเขียนโปสเตอรF พู�กัน
และสีฟUลFม เมมโมรี่การFด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ�นซีด ีรูปสีหรอืขาวดําท่ีได*
จากการล*าง อัด ขยาย  ภาพถ�ายดาวเทียม ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรF จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอรF  รายจ�ายเพ่ือให*ได*มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช*งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ผงหมึก  ตลบัผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพFแบบเลเซอรF  แผ�นกรองแสง  แปRนพิมพF   เมาสF  อุปกรณFบันทึก
ข*อมูล  เมนบอรFด  เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอรF ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ     

      

   
ค(าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
ค�าบริการโทรศัพทF จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรศัพทFพ้ืนฐาน  ค�าโทรศัพทFเคลื่อนท่ี ฯลฯ  และให*หมายความ
รวมถึงค�าใช*จ�ายเพ่ือให*ได*ใช*บริการดังกล�าวและค�าใช*จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ 
ใช*บริการ  เช�น  ค�าเช�าเครื่อง  ค�าเช�าหมายเลขโทรศัพทF    ค�าบํารุงรักษาสาย
ฯลฯ เป�นไปตาม  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป@ 
ขององคFกรปกครองส�วนท*องถ่ิน   
 
 

      



  
งบลงทุน รวม 192,200 บาท 

   
ค(าครุภัณฑ5 รวม 192,200 บาท 

   
ครุภณัฑFสาํนักงาน       

    
ตู*เหล็ก จํานวน 15,800 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือตู*เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก สําหรับใช*ในสํานักงาน
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 7,900 บาท  เป�นเงิน 15,800  บาท โดยมีคุณลกัษณะ ดังน้ี 
  - มีหูลิ้นชัก 
  - คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภณัฑFอุตสาหกรรม (มอก.) 

      

    
โตVะทํางานพร*อมเก*าอ้ี ระดับ 3-6 จํานวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือโตVะทํางานพร*อมเก*าอ้ี ระดับ 3-6 
จํานวน 1 ชุดๆ ละ 7,500 บาท  เป�นเงิน 7,500  บาท จัดหาโดยสืบราคา 
จากท*องตลาด เน่ืองจากไม�มตีามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑF  
(กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ) 

      

   
ครุภณัฑFโฆษณาและเผยแพร�       

    
กล*องถ�ายภาพระบบดิจติอล จํานวน 19,300 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือกล*องถ�ายภาพระบบดิจติอล ความละเอียด 20 ล*านพิกเซล 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 19,300 บาท  เป�นเงิน 19,300  บาท โดยมีคณุลกัษณะ ดังน้ี 
  - เป�นกล*องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
  - ความละเอียดท่ีกําหนดเป�นความละเอียดท่ีเซ็นเซอรFภาพ Image Sensor 
  - มีระบบแฟลซในตัว 
  - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข*อมูลได*อย�างสะดวกเมื่อข*อมลูเต็มหรือเมื่อ
ต*องการเปลีย่น 
  - สามารถโอนถ�ายข*อมลูจากกล*องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรFได* 
  - มีกระเปhาบรรจุกล*อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ครุภณัฑFคอมพิวเตอรF       

    
เครื่องคอมพิวเตอรFโนVตบุVก สําหรบังานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรFโน*ตบุVก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 22,000 บาท   รวมเป�นเงิน 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
  - มีหน�วยประมวลกลาง (CPU) ไม�น*อยกว�า 4 แกน หลัก (4 core )
จํานวน 1 หน�วย   หลัก (4 core) จํานวน 1 หน�วย    
1. ในกรณีท่ีมีหน�วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level)  
เดียวกันขนาดไม�น*อยกว�า 4 MB ต*องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น*อย
กว�า 2.2 GHz และมีหน�วยประมวลผลด*านกราฟฟUก 
(Graphics Processing Unit) ไม�น*อยกว�า 10 แกน หรือ 
 2. ในกรณีท่ีมหีน�วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level)  
เดียวกันขนาดไม�น*อยกว�า 6 MB ต*องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม�น*อย
กว�า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได*ในกรณีท่ีต*องใช*
ความสามารถในการประมวลผลสงู 
  - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า ขนาดไม�น*อยกว�า 8 GB  
  - มีหน�วยจัดเก็บข*อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น*อยกว�า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�น*อยกว�า 120 GB  
จํานวน 1 หน�วย 
  - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม�น*อยกว�า 1,366x768 Pixel และมีขนาด 
ไม�น*อยกว�า 12 น้ิว 
  - มีช�องเช่ือมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น*อยกว�า 3 ช�อง 
  - ช�องเช่ือมต�อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม�น*อยกว�า 1 ช�อง 
  - ช�องเช่ือมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว�า ไม�น*อยกว�า 1 ช�อง  
  - สามารถใช*งานได*ไม�น*อยกว�า WI-FI (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

    



    
เครื่องคอมพิวเตอรFสําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรFสําหรับงานประมวลผล 
จอแสดงภาพขนาดไม�น*อยกว�า 21 น้ิว  จํานวน 1 ชุด ๆละ 30,000 บาท    
รวมเป�นเงิน 30,000 บาท โดยมีคณุลักษณะ ดังน้ี 
  - มีหน�วยประมวลกลาง (CPU) ไม�น*อยกว�า 6 แกนหลัก (6 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม�น*อยกว�า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได*ในกรณีท่ีต*องใช*ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน�วย 
  - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน�วยความจําแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม�น*อยกว�า 12 MB 
  - มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย�างใดอย�างหน่ึง  
หรือดีกว�า ดังน้ี     
   1) เป�นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน�วยความจําขนาด 
    ไม�น*อยกว�า 2 GB หรือ 
   2) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู�ภายในหน�วยประมวลผลกลาง 
   แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช*หน�วยความจําหลกัในการแสดง  
   ภาพขนาดไม�น*อยกว�า 2 GB หรือ 

      

      
     3) มีหน�วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช*หน�วย 

    ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม�น*อยกว�า 2 GB 
    

 

  

      
    - มีหน�วยจัดเก็บข*อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น*อย     

    กว�า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�น*อยกว�า    
   120 GB จํานวน 1 หน�วย  

      

      
    - มีช�องเช่ือมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface)  

   แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว�า ไม�น*อยกว�า 1 ช�อง 
    

 

  

          - มีช�องเช่ือมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า ไม�น*อยกว�า 3 ช�อง     

 

  
          - มีแปRนพิมพFและเมาสF     

 

  

      
    - มีจอภาพแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม�น*อยกว�า 21 น้ิว ความละเอียด  

    แบบ FHD (1920x1080) 
    

 

  

      

    - สามารถใช*งาน WI-FI (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  



    
เครื่องพิมพFชนิดเลเซอรFหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 54,000 บาท 

   

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพFชนิดเลเซอรFหรือ LED ขาวดํา  
ชนิด Network สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่องๆละ     
54,000 บาท รวมเป�นเงิน  54,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
  - มีความละเอียดในการพิมพFไม�น*อยกว�า 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพFสําหรับกระดาษ A4 ไม�น*อยกว�า 35 หน*าต�อ  
    นาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพFสําหรับกระดาษ A3 ไม�น*อยกว�า 18 หน*าต�อ 
    นาที (ppm) 
  - ม ีหน�วยความจํา (Memory) ขนาดไม�น*อยกว�า 256 MB  
  - มีช�องเช่ือมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว�า จํานวน ไม�น*อย 
    กว�า 1 ช�อง  
  - มีช�องเช่ือมต�อระบบเครือข�าย (Network Interface) แบบ 10/100   
    Base-T  หรือดีกว�า จํานวนไม�น*อยกว�า 1 ช�อง 
  - มีถาดใส�กระดาษได*รวมกันไม�น*อยกว�า 250 แผ�น 
  - สามารถใช*ได*กับ A3,A4,Letter,Legal และ Custom 

   

   
 เครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 1kVa จํานวน 11,600 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 1 kVa จํานวน 2 เครื่องๆละ 
5,800  บาท  รวมเป�นเงิน  11,600  บาท โดยมคุีณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
  - มีกําลังไฟฟRาด*านนอกไม�น*อยกว�า 1 kVa  (600 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟRาได*ไม�น*อยกว�า 15 นาที 

      

    
จอแสดงภาพ จํานวน 2,800 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือจอแสดงภาพ ขนาดไม�น*อยกว�า 19 น้ิว    
จํานวน 1 จอๆละ 2,800 บาท   รวมเป�นเงิน 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
  - มีขนาดไม�น*อยกว�า 19 น้ิว    
  - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม�น*อยกว�า 1,366x768 Pixel  
  - ม ีRefresh Rate ไม�น*อยกว�า 60 Hz 
  - ม ีContrast Ratio ไม�น*อยกว�า 600:1   

      

    
ชุดโปรแกรมปRองกันไวรสั จํานวน 4,200 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือชุดโปรแกรมปRองกันไวรัส ราคา 700 บาท/ป@ 
(สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรFฯ 1 เครื่อง)   จํานวน 6 ชุดๆละ 700 บาท   
รวมเป�นเงิน 4,200 บาท  
 
 
 
 

      



   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑF       

    
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑF จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเป�นค�าใช*จ�ายครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท สําหรับการบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุัณฑFให*สามารถใช*งานได*ตามปกต ิ
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558      

      

 



 
งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,774,910 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 409,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ'ายประจํา) รวม 409,020 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 189,600 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนให$แก�พนักงานครูเทศบาล   
กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให$กับ 
พนักงานครูเทศบาล ดังน้ี 
1.1)  ครูผู$ช�วย          จํานวน  1  ตําแหน�ง   เป�นเงิน       189,600      บาท 
- เป�นไปตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน
พ.ศ. 2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกําหนดหลักเกณฑAการเลื่อนข้ันเงินเดือนข$าราชการ 
และพนักงานส�วนท$องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให$แก�เจ$าหน$าท่ีผู$ปฏบัิติงานขององคAกรปกครอง 
ส�วนท$องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$                   ตั้งไว$   30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให$แก�เจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต$   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
จํานวน  1  อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ีมท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ$อมแนวทาง 
การคํานวณภาระค�าใช$จ�ายด$านการบริหารงานบุคคล 
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน    

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ$าง จํานวน 138,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทน และเงินปรับปรุงค�าตอบแทน ให$แก� 
พนักงานจ$างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน  
 โดยจ�ายให$พนักงานจ$าง   ดังน้ี 
-  ผู$ช�วยเจ$าพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน  138,000  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปL บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ$าง  

      



   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ$าง จํานวน 51,420 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                       ตั้งไว$   21,420   บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให$แก�พนักงานจ$าง
จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 21,420 บาท ดังน้ี 
- ผู$ช�วยเจ$าพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหน�ง     เป�นเงิน   21,420 บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปL บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑAการให$พนักงานส�วนท$องถ่ิน
ลูกจ$าง และพนักงานจ$างขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน ได$รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)สงิหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑAและเง่ือนไข
เก่ียวกับการให$พนักงานส�วนตาํบล ลูกจ$าง และพนักงานจ$าง 
ขององคAกรการบริหารส�วนตําบลได$รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
4) มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปOตตานี ครั้งท่ี 7/2558  
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

      

      
  (2)  ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให$แก�เจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติงานขององคAกรปกครอง

ส�วนท$องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต$                    ตั้งไว$  30,000  บาท 
    

 

  

      
  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให$แก�เจ$าหน$าท่ีผู$ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต$   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
จํานวน  1  อัตรา เป�นไปตาม 

    

 

  

        1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0893.4/ว276 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2554     

 

  

      
  2) หนังสือสํานักงาน กจ. ,กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 138  

ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการคํานวณภาระค�าใช$จ�ายด$าน
การบริหารงานบุคคลขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน    

    

 

  

  
งบดําเนินงาน รวม 2,962,980 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได$รับ   

    

 

  

    
 

- เป�นไปตาม     

 

  

    
 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562      

 

  



     
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด$วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   

    

 

  

     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2541     

    

 

  

     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท$องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

    

 

  

   
ค�าใช1สอย รวม 2,143,780 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น การจ$างเหมาโฆษณาและเผยแพร� 

ข�าวทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิ่งพิมพAต�างๆ แผ�นพับ วารสาร รวมถึง  
ค�าจัดทําปQายรณรงคAประชาสัมพันธAภารกิจในหน$าท่ีของโรงเรียนเทศบาล     

      

    
ค�าจ$างเหมาบริการต�างๆ จํานวน 706,000 บาท 

      

   - ค�าจ$างเหมาครูจ$างสอนโรงเรียนเทศบาล                ตั้งไว$  180,000  บาท 
 - ค�าจ$างเหมาผู$ช�วยผู$ดูแลเด็กโรงเรียนเทศบาล            ตั้งไว$  408,000  บาท 
 - ค�าจ$างเหมาแม�บ$านทําความสะอาด                       ตั้งไว$  108,000  บาท 
 - ค�าจ$างเหมาอ่ืนๆ                                              ตั้งไว$   10,000  บาท 

      

    
ค�าจ$างเหมาปรับปรุงภมูิทัศนA จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ$างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนAในบริเวณพ้ืนท่ีโรงเรียนของ 
เทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก$ไขเพ่ิมเตมิถึง   
ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก� 
องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปLขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑAและอัตราค�าใช$จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปLในลักษณะค�าใช$สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

      

    
ค�าเย็บเล�มหนังสือ ค�าเข$าปกเอกสาร จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บเล�มเอกสาร  ค�าเข$าปกเอกสาร      

 
 

      



   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดปฐมนิเทศผู$ปกครองโรงเรียนเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง          
                                                                   ตั้งไว$   10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายโครงการจัดปฐมนิเทศผู$ปกครองของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เช�น ค�าปQาย ค�าวัสด ุ อุปกรณA  ค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม
ฯลฯ เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการเบิกค�าใช$จ�าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข$าร�วมการแข�งขันกีฬา
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี 52   ลําดับท่ี  26)    
(กองการศึกษา) 
(2) โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล              
(วันปLใหม�)                                                       ตั้งไว$      5,000  บาท 
เพ่ือเป�นค�าใช$จ�ายในการจัดทําโครงการกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
และสากล(วันปLใหม�)ให$กับเด็กนักเรียนของโรงเรยีนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง
เช�น ของขวัญ ของรางวัล วัสด ุอุปกรณA สํานักงาน ค�าปQาย ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยการเบิกค�าใช$จ�าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข$าร�วมการแข�งขันกีฬา
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน$าท่ี 63  ลําดับท่ี  61)   
(กองการศึกษา)   
(3) โครงการเรียนรู$และศึกษาแหล�งเรียนรู$นอกสถานท่ี  
                                                                       ตั้งไว$   35,000 บาท 
เพ่ือเป�นค�าใช$จ�ายในการจัดทําโครงการเรียนรู$และศึกษาแหล�งเรียนรู$ 
นอกสถานท่ี ให$กับเด็กนักเรยีนโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เช�น ค�าวัสด ุ 
ค�าปQาย  อุปกรณA  ค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม ค�าพาหนะ และค�าใช$จ�ายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข$องกับโครงการ ฯลฯ   เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด$วยค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ$าหน$าท่ีท$องถ่ิน  พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด$วยค�าใช$จ�ายในการฝVกอบรม 
และการเข$าฝVกอบรมของเจ$าหน$าท่ีท$องถ่ิน พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน$าท่ี 52   ลําดับท่ี 25)    
(กองการศึกษา)   
 
 
 
 

      



   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข$าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช�น  ค�าเบ้ียเลีย้งเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ณ  ท�าอากาศยาน  ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียม 
ในการใช$สนามบิน  ค�าลงทะเบียนการเข$าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�น 
ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ$างเทศบาล   
ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต�อราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ$าหน$าท่ีท$องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ$าหน$าท่ีท$องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยค�าใช$จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ$าหน$าท่ีท$องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559    

      

    

โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง (ค�าใช$จ�ายในการจัดการศึกษาตั้งแต�ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

จํานวน 463,780 บาท 

    

 เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง ดังน้ี  
(1) นักเรียนช้ันอนุบาล  จํานวน 71 คน เป�นเงิน 200,930 บาท ได$แก� 

    

 

  

    

 1. ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรยีน   
เป�นเงิน     120,700  บาท 

    

 

  

    
 2. ค�าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปL       เป�นเงิน       14,200  บาท 

   

  

    
 3. ค�าอุปกรณAการเรียน คนละ 100 บาท/ภาค     เป�นเงิน  7,100  บาท 

   

  

    
 4. ค�าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปL  เป�นเงิน 21,300  บาท 

   

  

    
 5. ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู$เรียน คนละ 215 บาท/ภาค       

เป�นเงิน 30,530  บาท 

   

  



      

  (2) นักเรียนช้ันประถมศึกษา จํานวน 70 คน  เป�นเงิน 262,850 บาท ได$แก� 
1. ค�าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาคเรยีน   
เป�นเงิน 133,000  บาท 
2. ค�าหนังสือเรียน คนละ 625 บาท/ปL   เป�นเงิน       43,750  บาท 
3. ค�าอุปกรณAการเรียน คนละ 195 บาท/ภาค     เป�นเงิน 27,300  บาท 
4. ค�าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 360 บาท/ปL เป�นเงิน 25,200  บาท 
5. ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู$เรียน คนละ 240 บาท/ภาค     
เป�นเงิน 33,600  บาท 
- เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  51  ลําดับท่ี  20)    
(กองการศึกษา)  

      

    

โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง 
(ค�าใช$จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรกัการอ�านในสถานศึกษาของอปท.) 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมรักการอ�านในสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  62  ลําดับท่ี  57)     
(กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 

      



    

โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง (อาหารกลางวัน) 

จํานวน 564,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง (ค�าอาหารกลางวัน) (เงินอุดหนุนสาํหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) เป�นเวลา 200 วัน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน  
จํานวนนักเรียน 141 คน  เป�นเงิน  564,000  บาท 
- เป�นไปตาม   
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี 51  ลําดับท่ี  21)     
(กองการศึกษา)  

      

    

โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง
(ค�าใช$จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรยีนรู$ในโรงเรยีน) 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการพัฒนาแหล�งเรยีนรู$ในโรงเรียน เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  62  ลําดับท่ี  59)     
(กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    
โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง (ค�าใช$จ�ายในการรณรงคAการปQองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการรณรงคAการปQองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษา 
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน  ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  62  ลําดับท่ี  58)      
(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง      (ค�าปOจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าปOจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจน ท่ีบิดา/มารดา/ผู$ปกครอง 
มีรายได$ต�อครัวเรือนไม�เกิน 40,000 บาท/ปL อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรยีน  
(ไม�เกินร$อยละ 40 ของจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา)  
จํานวนนักเรียน 50 คน  เป�นเงิน 50,000 บาท เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
รายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษา 
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน  ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  57  ลําดับท่ี  40)       
(กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  (1) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครภุัณฑA               ตั้งไว$    10,000  บาท                 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช$สํานักงาน หรือซ�อมแซม
ครุภณัฑAต�างๆ เช�น เครื่องคอมพิวเตอรA เครื่องพิมพA กล$องถ�ายรูป ฯลฯ ท่ีชํารุด 
(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรพัยAสินอ่ืนๆ ตั้งไว$     10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงหรือซ�อมแซมทรัพยAสินอ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสยีหาย   
เช�น วัสดุต�างๆ เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก$ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก� 
องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปLขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปL 
ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน  

      

      

  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท$องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน  

    

 

  

      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑAและอัตราค�าใช$จ�าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปLในลักษณะค�าใช$สอย
และค�าสาธารณูปโภค 

    

 

  

   
ค�าวัสดุ รวม 814,200 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช�น  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพAต�างๆ  ปากกา  ไม$บรรทัด ยางลบ
คลิป  เปWก  เข็มหมดุ  กระดาษคารAบอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟQม ฯลฯ เป�นไปตาม 

    

 

  

    

 

1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

    

 

  



      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภท 
รายจ�ายตามงบประมาณ   

      

   
วัสดุงานบ$านงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ$านงานครัว รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิง่ของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  แปรง   
ไม$กวาด  ถังขยะ  ถ$วยชาม  ช$อนส$อม  แก$วนํ้าจานรอง นํ้ายาดับกลิน่ 
หมอน ผ$าห�ม ผ$าปูท่ีนอน  ฯลฯ 
- เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ     

      

   
ค�าอาหารเสรมิ (นม) จํานวน 734,200 บาท 

    
 

(1) อาหารเสรมิ(นม) สําหรับโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. จํานวน  447,500 บาท     

 

  

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม) พร$อมดื่ม สําหรับนักเรียน
โรงเรียนบ$านเคียนและโรงเรียนบ$านพ�อมิ่ง  จํานวน  260  วัน   
เด็กนักเรยีน  220 คน และเทศบาลตั้งสมทบให$ ดังน้ี.- 

    

 

  

    
 

 - โรงเรียนบ$านเคียน   77 คน       

 

  

    
 

 - โรงเรียนบ$านพ�อมิ่ง   143 คน      

 

  



      

   (2) อาหารเสริม(นม) สําหรบัโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง
จํานวน  286,700 บาท เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม) 
พร$อมดื่มสําหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง   จํานวน  260  วัน  
เด็กนักเรยีน  141  คน และเทศบาลสมทบให$ เป�นไปตาม 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี 51 ลําดับท่ี  22,23)   
(กองการศึกษา)  

      

   
วัสดุก�อสร$าง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร$าง รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช�น  อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น   พันธุAพืช
ปุYย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรA จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรA รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  แผ�นหรือ 
จานบันทึกข$อมูล  เทปบันทึกข$อมลู  หัวพิมพAหรือแถบพิมพAสําหรับเครื่องพิมพA
คอมพิวเตอรA ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพA เมมโมรี่ชิบ  เช�น แรม   
คัตชีทฟLตเดอรA  เมาสA  พรินเตอรAสวิตช่ิงบZอกซA  เครื่องกระจายสัญญาน  
แผ�นวงจรอิเล็กทรอนิกสA(Card) ฯลฯเ ป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาโรงเรยีนเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง  รายจ�ายเพ่ือให$
ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิอีายุการใช$
งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้น เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณ  

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ รายจ�ายเพ่ือให$ได$มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช$งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑAตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณ     

      

  
งบลงทุน รวม 522,910 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ7 รวม 197,910 บาท 

   
ครุภณัฑAสาํนักงาน       

    
โตZะคอมพิวเตอรAพร$อมเก$าอ้ี จํานวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือโตZะคอมพิวเตอรAพร$อมเก$าอ้ีเก$า
จํานวน 1 ชุด ๆละ 4,000 บาท   รวมเป�นเงิน 4,000 บาท จัดหาโดยการ 
สืบราคาจากท$องตลาดเน่ืองจากไม�มีตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑA  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
 
 

      



    
โตZะทํางานพร$อมเก$าอ้ี ระดับ 3-6 จํานวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือโตZะทํางานพร$อมเก$าอ้ี ระดับ 3-6 
จํานวน 2 ชุด ๆละ 6,500 บาท   รวมเป�นเงิน 13,000 บาท จัดหาโดยการ 
สืบราคาจากท$องตลาดเน่ืองจากไม�มีตามบัญชีราคามาตรฐานครภุณัฑA  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

      

   
ครุภณัฑAการศึกษา       

    
โตZะนักเรียนพร$อมเก$าอ้ี จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือโตZะนักเรียนพร$อมเก$าอ้ี  โตZะขนาด 40x60x70 ซม.
และเก$าอ้ีขนาด 45.5x36x78.5 ซม. จํานวน 25 ชุด ๆละ 1,400 บาท    
รวมเป�นเงิน 35,000 บาท จัดหาโดยการสืบราคาจากท$องตลาดเน่ืองจาก 
ไม�มตีามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑA กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สํานักงบประมาณ 
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

      

   
ครุภณัฑAคอมพิวเตอรA       

    
เครื่องคอมพิวเตอรAสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

    

 เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรAสําหรับงานสาํนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม�น$อยกว�า 19 น้ิว)  จํานวน 1 เครื่องๆละ  17,000 บาท
รวมเป�นเงิน    17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

    

 

  

    

   - มีหน�วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม�น$อยกว�า 4 แกนหลัก (4 core)  
  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม�น$อยกว�า 3.1 GHz หรือ  
  ดีกว�า จํานวน 1 หน�วย  

    

 

  

    
  - มีหน�วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว�า มีขนาดไม�น$อยกว�า 4 GB     

 

  

    

   - มีหน�วยจัดเก็บข$อมูล ชนิด SATA หรือดีกว�า ขนาดความจุไม�น$อยกว�า 1 TB  
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม�น$อยกว�า  120 GB  
  จํานวน 1 หน�วย 

    

 

  

      

    - มDีVD-RW หรือดีกว�า จํานวน 1 หน�วย   - มีช�องเช่ือมต�อระบบเครือข�าย 
  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว�า จํานวน  
  ไม�น$อยกว�า 1 ช�อง   - มีช�องเช่ือมต�อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ 
  ดีกว�า ไม�น$อยกว�า 3 ช�อง   - มีแปQนพิมพAและเมาสA   - มีจอแสดงภาพขนาด 
  ไม�น$อยกว�า19 น้ิว จํานวน 1 หน�วย 
  - เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134 
  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      



   
ครุภณัฑAอ่ืน       

    
เครื่องเล�นสนาม จํานวน 98,910 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามซ่ึงเป�นครภุัณฑAท่ีไม�มีกําหนดไว$ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑAและมคีวามจําเป�นต$องจัดซ้ือตามราคาท$องตลาด 
ในท$องถ่ินโดยประหยดั ดังน้ี 
1.โยกเยกปลาโลมา 3 ท่ีน่ัง  ขนาดกว$าง 30 ซม.  ยาว 133  ซม.
สูง 43 ซม จํานวน   1 ตัว ราคาตวัละ 15,300  บาท เป�นเงิน 15,300  บาท 
2.กระดานลื่นยีราฟ  ขนาดกว$าง 85 ซม. ยาว 174 ซม. สูง 107 ซม.  
จํานวน 1ตัว ราคาตัวละ 20,700  บาท เป�นเงิน 20,700  บาท 

      

      
  3.รถไฟ 4 ท่ีน่ังสีแดง ขนาดกว$าง 26 ซม.  ยาว 200  ซม.

สูง 22 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 17,910  บาท เป�นเงิน 17,910  บาท 
    

 

  

      
   4.โยกเยกรถ ขนาดกว$าง 25 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 55 ซม. จํานวน 1 ตัว  

ราคาตัวละ11,700  บาท เป�นเงิน 11,700  บาท 
    

 

  

      
   5.ไม$กระดก 6 ท่ีน่ัง ขนาดกว$าง  200  ซม.  ยาว  250  ซม.

สูง 80 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 33,300  บาท เป�นเงิน 33,300  บาท 
    

 

  

      
  - เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
    

 

  

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑA       

    
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑA จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือเป�นค�าใช$จ�ายครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท สําหรับการบํารุงรักษา

และปรับปรุงครภุัณฑAให$สามารถใช$งานได$ตามปกต ิเป�นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

      

   
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร1าง รวม 325,000 บาท 

   
อาคารต�าง ๆ       

    
โครงการก�อสร$างส$วมนักเรยีน ขนาด 10 ท่ีน่ัง จํานวน 325,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร$างส$วมนักเรยีน ขนาด 10 ท่ีน่ัง  หรือมีพ้ืนท่ีไม�น$อยกว�า
45.50 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก$ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก� 
องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท$องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี 63  ลําดับท่ี  63)     
 
 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    

โครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 

จํานวน 880,000 บาท 

      

   -  โรงเรยีนบ$านเคียน           ตั้งไว$  308,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)  โรงเรยีนบ$านเคียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)เป�นเวลา 200 วัน จํานวน 77 คน จัดสรร  100%   
อัตราคนละ  20  บาท  เป�นเงิน   308,000 บาท   

      

        -  โรงเรียนบ$านพ�อมิ่ง           ตั้งไว$  572,000  บาท     

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช$จ�ายตามโครงการสนับสนุนค�าใช$จ�ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน)โรงเรียนบ$านพ�อมิ่ง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป�นเวลา  200 วัน  จํานวน 143 คน 
จัดสรร  100%  อัตราคนละ  20  บาท  เป�นเงิน   572,000 บาท   
เป�นไปตาม 

    

 

  

      
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยเงินอุดหนุนของ 

องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2559    
    

 

  

      

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616   
ลงวันท่ี 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด$วยเงินอุดหนุนของ
องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน พ.ศ.2559   

    

 

  

      

  3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274   
ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ$อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ�ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด$านการศึกษาของ 
องคAกรปกครองส�วนท$องถ่ิน ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562    

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท$องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565  หน$าท่ี  58  ลําดับท่ี  42)     

(กองการศึกษา)   
    

 

  

      
        

    

 

  

 



 
งานศึกษาไม�กําหนดระดับ รวม 4,989,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,653,260 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ(ายประจํา) รวม 2,653,260 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,601,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน และเงินปรบัปรุงเงินเดือนให"แก�พนักงานครูเทศบาล   
กองการศึกษา 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให"กับพนักงานครเูทศบาล ดังน้ี 
 1.1  พนักงานครูเทศบาล  จํานวน  6  ตําแหน�ง  เป�นเงิน  1,601,000  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ@การเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข"าราชการและพนักงานส�วนท"องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท 

      

  (1) ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให"แก�เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานขององค@กรปกครอง
ส�วนท"องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต"               ตั้งไว"   180,000   บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให"แก�เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต"ตั้งแต� 1 ตลุาคม 2562 – 30 กันยายน  2563
จํานวน 6 อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. ,กท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการ
คํานวณภาระค�าใช"จ�ายด"านการบรหิารงานบุคคลของ 
องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน    

      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 154,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินวิทยฐานะ ของข"าราชการครเูทศบาล  จํานวน 12 เดือน 
2 อัตรา และ จํานวน 5 เดือน 4 อัตราในอัตราเดือนละ 3,500  บาท  เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตั ิเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�ง 
ข"าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ ท่ี 2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปKตตานี (ก.ท.จ.ปKตตานี)
เรื่อง หลักเกณฑ@และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 (แก"ไขเพ่ิมเตมิ) วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ"าง จํานวน 547,920 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทน และเงินปรับปรุงค�าตอบแทน ให"แก� 

พนักงานจ"างภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ"างท่ัวไป
จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน  โดยจ�ายให"พนักงานจ"าง   ดังน้ี 

      

        - ตําแหน�งผู"ดูแลเด็ก      จํานวน  3  อัตรา  เป�นเงิน  439,920  บาท     

 

  

      
  - ตําแหน�งผู"ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 108,000  บาท 

 
    

 

  



        - เป�นไปตาม     

 

  

        1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2542     

 

  

      
  2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปO บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
    

 

  

      
  3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

พนักงานจ"าง(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
    

 

  

      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ"าง 

    

 

  

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ"าง จํานวน 170,340 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                              ตั้งไว"   50,340   บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให"แก�พนักงานจ"างภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ"างท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน  ดังน้ี 
     - ตําแหน�งผู"ดูแลเด็ก       จํานวน  3  อัตรา  เป�นเงิน  38,340  บาท 
     - ตําแหน�งผู"ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) จํานวน  1 อัตรา เป�นเงิน  12,000  บาท 
- เป�นไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปKตตานี  
ครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558   

      

      
  (2) ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให"แก�เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานขององค@กรปกครอง

ส�วนท"องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต"  ตั้งไว"   120,000   บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให"แก�เจ"าหน"าท่ีผู"ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต"   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563             
จํานวน   4  อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการ
คํานวณภาระค�าใช"จ�ายด"านการบรหิารงานบุคคลขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

    

 

  

  
งบดําเนินงาน รวม 2,201,610 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู"ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน@แก�องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

    
 

(1) เงินประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ        ตั้งไว"  20,000 บาท      

 

  

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปO)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ"าง ตามหลักเกณฑ@ท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด      

    

 

  



      

  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการกําหนดเงินประโยชน@ตอบแทนอ่ืน 
เป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปOแก�พนักงานส�วนท"องถ่ิน 
ให"เป�นรายจ�ายอ่ืนขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด"วยการกําหนดเงินประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปOแก�พนักงานส�วนท"องถ่ินให"เป�นรายจ�าย 
อ่ืนขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ@ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ@ เง่ือนไข และวิธีการกําหนด 
เงินประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปO
สําหรับพนักงานส�วนท"องถ่ิน ลูกจ"าง และพนักงานจ"างของ 
องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลกัเกณฑ@
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน@ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป�นเงินรางวัลประจําปO      

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได"รับ  เป�นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด"วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท"องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค�าใช2สอย รวม 1,705,510 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น การจ"างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวทาง
วิทยุกระจายเสียง การทําสิ่งพิมพ@ต�างๆ แผ�นพับ วารสาร รวมถึง ค�าจัดทําปQาย
รณรงค@ประชาสัมพันธ@ภารกิจในหน"าท่ีของศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก   

      

    
ค�าจ"างเหมาบริการต�างๆ จํานวน 298,000 บาท 

    

 ค�าจ"างเหมายามรักษาความปลอดภัยให"กับศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลมิพระเกียรต ิ
พ�อมิ่งและศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตกัวาพ�อมิ่ง     ตั้งไว"    84,000  บาท 

    

 

  

    
 

      

    

 

  



  

    

  - ค�าจ"างเหมาแม�บ"านทําความสะอาดศพด.พ�อมิ่ง/อัลตักวาพ�อมิ่ง 
                                                   ตั้งไว"     66,000  บาท 
- ค�าจ"างเหมาผู"ช�วยครูผู"ดูแลเด็กศพด.พ�อมิ่ง/อัลตักวาพ�อมิ่ง                                                         
                                                   ตั้งไว"  138,000 บาท 
- ค�าจ"างเหมาอ่ืนๆ                             ตั้งไว"  10,000  บาท 

      

    
ค�าจ"างเหมาปรับปรุงภมูิทัศน@ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ"างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน@ในบริเวณพ้ืนท่ีศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก 
ของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก"ไขเพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี 13
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก� 
องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปOของ 
องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ@และอัตราค�าใช"จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช"สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

      

    
ค�าเย็บเล�มหนังสือ ค�าเข"าปกเอกสาร จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บเล�มเอกสาร  ค�าเข"าปกเอกสาร          

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดปฐมนิเทศผู"ปกครองศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก  
                                                                     ตั้งไว"    10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายโครงการจัดปฐมนิเทศผู"ปกครองของเด็กเล็กศูนย@พัฒนา 
เด็กเล็ก เช�น ค�าปQาย ค�าวัสด ุ อุปกรณ@  ค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม ฯลฯ เป�นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการเบิกค�าใช"จ�ายในการจัดงาน การจัดการ
แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข"าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค@กรปกครองส�วน
ท"องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 49   ลําดับท่ี 14,15)  
(กองการศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

      



      
  (2) โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล 

(วันปOใหม�)                                                     ตั้งไว"      10,000  บาท 
      

      

  เพ่ือเป�นค�าใช"จ�ายในการจัดทําโครงการกิจกรรมส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย
และสากล(วันปOใหม�)ให"กับเด็กเล็กของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กตําบลพ�อมิง่
เช�น ของขวัญ ของรางวัล วัสด ุอุปกรณ@ สํานักงาน ค�าปQาย ฯลฯ เป�นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการเบิกค�าใช"จ�ายในการจัดงาน การจัดการ
แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข"าร�วมการแข�งขันกีฬาของ 
องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 63   ลําดับท่ี 62)  

(กองการศึกษา)   
    

 

  

        (3) โครงการเรียนรู"และศึกษาแหล�งเรียนรู"นอกสถานท่ี     ตั้งไว"  50,000 บาท     

 

  

      

  เพ่ือเป�นค�าใช"จ�ายในการจัดทําโครงการเรียนรู"และศึกษาแหล�งเรียนรู" 
นอกสถานท่ี ให"กับเด็กเล็กของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กตําบลพ�อมิ่ง เช�น ค�าวัสด ุ 
ค�าปQาย  อุปกรณ@  ค�าอาหาร    ค�าเครื่องดื่ม ค�าพาหนะ และค�าใช"จ�ายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ ฯลฯ เป�นไปตาม 

    

 

  

      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด"วยค�าใช"จ�ายในการเดินทางไปราชการ 

ของเจ"าหน"าท่ีท"องถ่ิน  พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2)  
    

 

  

      
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด"วยค�าใช"จ�ายในการฝVกอบรม 

และการเข"าฝVกอบรมของเจ"าหน"าท่ีท"องถ่ิน พ.ศ.2557 
    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 47   ลําดับท่ี 7)    

(กองการศึกษา)  
    

 

  

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช"จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช�น    ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ณ  ท�าอากาศยาน   ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช"สนามบิน
ค�าลงทะเบียนการเข"าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นในการเดินทางไปราชการ   
หรือไปตดิต�อราชการ  เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด"วยค�าใช"จ�าย   
ในการเดินทางไปราชการของเจ"าหน"าท่ีท"องถ่ิน  พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

โครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) เป�นเงินอุดหนุน 
จากกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ินสําหรับสนับสนุนค�าใช"จ�ายในการพัฒนาคร/ู
ผู"ดูแลเด็กของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง จํานวน 2 แห�ง 
(ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวาพ�อมิ่ง, ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง)  
โดยมีค�าใช"จ�ายประกอบด"วย ค�าอาหารว�างและเครื่องดืม่ ค�าอาหาร ค�าเช�าท่ีพักค�า
สมนาคุณวิทยากร ค�าปQายโครงการ ค�าวัสด ุเครื่องเขียน อุปกรณ@  
ค�าของสมนาคุณในการดูงาน ค�ายานพาหนะ และค�าใช"จ�ายอ่ืนท่ีจําเป�นสําหรับการ
จัดทําโครงการ 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก"ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก�องค@กร
ปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยรายได"และการจ�ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ.2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786  
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยรายได"และ
การจ�ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ.2561 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยค�าใช"จ�ายในการฝVกอบรม 
ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 63   ลําดับท่ี 60)     
(กองการศึกษา)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

โครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง  (ค�าใช"จ�ายในการจัดการศึกษา) 

จํานวน 75,710 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
ของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง (ค�าใช"จ�ายในการจัดการศึกษา)จํานวน
นักเรียน 67 คน เป�นเงิน 75,710 บาท  ได"แก�   
 1. ค�าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปO เป�นเงิน       13,400  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง จํานวน 34 คน  
     เป�นเงิน 6,800  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา จํานวน 33 คน           เป�นเงิน 6,600  บาท 
 2. ค�าอุปกรณ@การเรียน คนละ 200 บาท/ปO  เป�นเงิน   13,400  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง จํานวน 34 คน  
     เป�นเงิน 6,800  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา จํานวน 33 คน           เป�นเงิน 6,600  บาท 
 3. ค�าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปO  เป�นเงิน 20,100  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง จํานวน 34 คน  
     เป�นเงิน 10,200  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา จํานวน 33 คน            เป�นเงิน  9,900  บาท 
 4. ค�ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู"เรยีน คนละ 430 บาท/ปO       
    เป�นเงิน 28,810  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง จํานวน 34 คน 
     เป�นเงิน 14,620  บาท 
   - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา จํานวน 33 คน           เป�นเงิน 14,190  บาท 

      

      

  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

      

      

  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด"านการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    

 

  

      

  (แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 58   ลําดับท่ี 43)   
(กองการศึกษา)  
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  



    
โครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพ�อมิ่ง (ค�าจัดการเรียนการสอน) 

จํานวน 209,100 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
ของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง (ค�าจัดการเรียนการสอน)
จํานวน 1,700บาท/คนจํานวนนักเรียน 123 คน  เป�นเงิน 209,100 บาท ให"แก� 
1. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลมิพระเกียรติพ�อมิ่ง เป�นเงิน 112,200  บาท 
2. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา  เป�นเงิน   96,900  บาท 
- เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด"านการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 46   ลําดับท่ี 1)    
(กองการศึกษา)  

      

    

โครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพ�อมิ่ง (ค�าใช"จ�ายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสญัลักษณ@ 
ของความเป�นชาติ) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือดําเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสญัลักษณ@ของความเป�นชาติ
เช�น หนังสือ นิทาน เรื่องสั้น การ@ตูนหรือสื่ออ่ืนๆ ท่ีมีเน้ือหาปลูกฝKงการรักชาต ิ 
การเป�นคนดีของสังคม และการสร"างความสามัคคีของประชาชนภายในชาติ   
 - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง เป�นเงิน 10,000  บาท 
 - ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา  เป�นเงิน 10,000  บาท 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด"านการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 58   ลําดับท่ี 41)    
(กองการศึกษา)  
 
 
 
 
 

      



    

โครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล        
ตําบลพ�อมิ่ง (อาหารกลางวัน) 

จํานวน 602,700 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายโครงการสนับสนุนค�าใช"จ�ายการบริหารสถานศึกษา 
ของศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง (ค�าอาหารกลางวัน)  
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) เป�นเวลา 245 วัน  
อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวนนักเรียน 123 คน   
เป�นเงิน 602,700  บาท  ให"แก� 
1. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลมิพระเกียรติพ�อมิ่ง   เป�นเงิน    323,400  บาท 
2. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา          เป�นเงิน     279,300  บาท 
- เป�นไปตาม  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด"านการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565   หน"าท่ี 46   ลําดับท่ี 2)    
(กองการศึกษา)  

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 45,000 บาท 

      

  (1) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครภุัณฑ@ ตั้งไว"    15,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช"สํานักงาน หรือซ�อมแซมครภุณัฑ@
ต�างๆ เช�น เครื่องคอมพิวเตอร@ เครื่องพิมพ@ กล"องถ�ายรูป ฯลฯ ท่ีชํารุดเสียหาย    
(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร"าง  ตั้งไว"     20,000บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร"างต�างๆ 
ท่ีชํารุด เช�น อาคารศพด. ฯลฯ ให"อยู�ในสภาพด ี   
(3) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมวัสดุ            ตั้งไว"     10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงหรือซ�อมแซมทรัพย@สินอ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสยีหาย  
 เช�น วัสดุต�างๆ เป�นไปตาม  

      

      
  1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก"ไขเพ่ิมเตมิถึง   

(ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
    

 

  

      
  2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให"แก� 

องค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    

 

  

      

  3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปO 
ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

    

 

  



      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปO 
ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  

    

 

  

      

  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท"องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน  

    

 

  

      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ@และอัตราค�าใช"จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปOในลักษณะค�าใช"สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

    

 

  

   
ค�าวัสดุ รวม 396,100 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 20,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง    
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเช�น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ 
แบบพิมพ@ต�างๆ  ปากกา  ไม"บรรทัดยางลบ  คลิป  เปWก  เข็มหมุด   
กระดาษคาร@บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษกาว แฟQม ฯลฯ   เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย     
ตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ   

   

   
วัสดุงานบ"านงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุงานบ"านงานครัว รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิง่ของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน      
สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  แปรง   
ไม"กวาด  ถังขยะ  ถ"วยชาม  ช"อนส"อม  แก"วนํ้าจานรอง นํ้ายาดับกลิน่  หมอน  
ผ"าห�ม ผ"าปูท่ีนอน  ฯลฯ   เป�นไปตาม 

    

 

  

    

 

1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

    

 

  

      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ   
 
 
 

      



   
ค�าอาหารเสรมิ (นม) จํานวน 256,100 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช"จ�ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม) พร"อมดื่ม สําหรับนักเรียน 
ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง  2  ศูนย@  จํานวน  260  วัน  
เด็กนักเรยีน  123 คน และเทศบาลตั้งสมทบให" ดังน้ี.- 
   1. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง   จํานวน      66 คน 
   2. ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวาพ�อมิ่ง   จํานวน  57 คน  
- เป�นไปตาม 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ"อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
รองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด"านการศึกษาขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน   
ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาท"องถ่ิน 4 ปO พ.ศ. 2561 – 2564  หน"าท่ี 46  ลําดับท่ี 3)  
(กองการศึกษา)  

      

   
วัสดุก�อสร"าง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร"าง รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เช�น  อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ   เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ   

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ  
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลืองสิ้น
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  พันธุ@พืช      
ปุYย   วัสดุเพาะชํา ฯลฯ   เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

      

      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
 

    

 

  



   
วัสดุคอมพิวเตอร@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร@ รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  แผ�นหรือจานบันทึกข"อมูล
เทปบันทึกข"อมูล  หัวพิมพ@หรือแถบพิมพ@สําหรับเครื่องพิมพ@คอมพิวเตอร@  
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ@ เมมโมรี่ชิบ  เช�น แรม   
คัตชีทฟOตเดอร@  เมาส@  พรินเตอร@สวิตช่ิงบZอกซ@  เครื่องกระจายสัญญาณ 
แผ�นวงจรอิเล็กทรอนิกส@(Card) ฯลฯ    เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการศึกษาศูนย@พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง 
รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช"งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลอืง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น   เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย  
ตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ รายจ�ายเพ่ือให"ได"มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช"งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ฯลฯ      เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย  
ตามงบประมาณขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ   

      

      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑ@ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 
 

    

 

  



   
ค�าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท 

   
ค�าไฟฟQา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟQาท่ีใช"ในอาคารของศูนย@พัฒนาเด็กเล็ก 
เฉลิมพระเกียรติพ�อมิ่ง และศูนย@พัฒนาเด็กเล็กอัลตักวา เป�นไปตาม   
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปOขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก"ไขปKญหาค�าสาธารณูปโภค 
ค"างชําระ 
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท"องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าโทรสาร ค�าเทเลกซ@ ค�าวิทยุติดตามตัว ค�าวิทยุสื่อสาร ค�าสื่อสาร
ผ�านดาวเทียม ค�าใช"จ�ายเก่ียวกับการใช"ระบบอินเทอร@เน็ต รวมถึงอินเทอร@เน็ต
การ@ดและค�าสื่อสารอ่ืน ๆ เช�น ค�าเคเบ้ิลทีวี ค�าเช�าช�องสัญญาณดาวเทียม  
เป�นต"น และให"หมายความรวมถึงค�าใช"จ�ายเพ่ือให"ได"ใช"บริการดังกล�าว 
และค�าใช"จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช"บริการ เป�นไปตามหนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท"องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปOขององค@กรปกครองส�วนท"องถ่ิน 

      

  
งบลงทุน รวม 134,910 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ: รวม 134,910 บาท 

   
ครุภณัฑ@วิทยาศาสตร@หรือการแพทย@       

    
เครื่องช่ังนํ้าหนักแบบคานสมดุล จํานวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายสําหรับเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องช่ังนํ้าหนักแบบคานสมดลุ
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 8,000 บาท   รวมเป�นเงิน 16,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 
   - เป�นเครื่องช่ังนํ้าหนักแบบคานสมดลุ(Machanical Balance) ท่ีมีวัดส�วนสูง 
ในตัว 
   - ช่ังนํ้าหนักได"ไม�น"อยกว�า 160 ก.ก. 
   - สามารถช่ังละเอียดไม�เกิน 100 กรัม 
   - วัดส�วนสูงได"โดยค�าเริ่มต"นไม�ต่าํกว�า 75 ซม.และค�าสูงสุดไม�น"อยกว�า 195 ซม. 
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
 

      



   
ครุภณัฑ@อ่ืน       

    
เครื่องเล�นสนาม จํานวน 98,910 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือเครื่องเล�นสนามซ่ึงเป�นครภุัณฑ@ท่ีไม�มีกําหนดไว"ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ@และมคีวามจําเป�นต"องจัดซ้ือตามราคาท"องตลาด 
ในท"องถ่ินโดยประหยดั ดังน้ี 
 1.โยกเยกปลาโลมา 3 ท่ีน่ัง  ขนาดกว"าง 30 ซม. ยาว 133  ซม.  
 สูง 43 ซม จํานวน  1 ตัว ราคาตวัละ 15,300  บาท เป�นเงิน 15,300  บาท 
 2.กระดานลื่นยีราฟ  ขนาดกว"าง 85 ซม. ยาว 174 ซม. สูง 107 ซม.  
 จํานวน 1ตัว ราคาตัวละ 20,700  บาท เป�นเงิน 20,700  บาท 
 3.รถไฟ 4 ท่ีน่ังสีแดง ขนาดกว"าง 26 ซม. ยาว 200 ซม.   
 สูง 22 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตวัละ17,910  บาท เป�นเงิน 17,910  บาท 
 4.โยกเยกรถ ขนาดกว"าง 25 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 55 ซม. จํานวน 1 ตัว  
 ราคาตัวละ11,700  บาท เป�นเงิน 11,700  บาท 
 5.ไม"กระดก 6 ท่ีน่ัง ขนาดกว"าง 200 ซม. ยาว 250 ซม. 
 สูง 80 ซม. จํานวน 1 ตัว ราคาตวัละ 33,300  บาท เป�นเงิน 33,300  บาท 
- เป�นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134   
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ@       

    
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ@ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป�นค�าใช"จ�ายครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท สําหรับการบํารุงรักษา
และปรับปรุงครภุัณฑ@ให"สามารถใช"งานได"ตามปกต ิ เป�นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558      

      

 



แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 160,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
คาใช�สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท 

      

   (1) โครงการฝ"กอบรมส�งเสริมอาชีพการเลี้ยงสตัว(            ตั้งไว*   60,000 บาท 
เพ่ือเป-นค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฝ"กอบรมส�งเสริมอาชีพ 
การเลีย้งสัตว(ให*กับเกษตรกร โดยจ�ายเป-นค�าใช*จ�ายเท�าท่ีจําเป-น 
เก่ียวเน่ืองกับโครงการ เป-นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยค�าใช*จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน*าท่ีขององค(กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145  
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24  
ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561 
(แผนพัฒนาท*องถ่ิน พ.ศ. 2561 -  2565  หน*าท่ี 42  ลําดับท่ี 4)    
(กองการศึกษา)       

      

        (2) โครงการฝ"กอบรมส�งเสริมอาชีพการเกษตร             ตั้งไว*   50,000 บาท       

      
  เพ่ือเป-นค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการส�งเสริมอาชีพการเกษตร  

ให*เกษตรกร โดยจ�ายเป-นค�าใช*จ�ายเท�าท่ีจําเป-นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เป-นไปตาม 
      

      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยค�าใช*จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หน*าท่ีขององค(กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2560 
      

      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
      

      
  3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768  

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
      

      
  4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24  

ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561 
      

        (แผนพัฒนาท*องถ่ิน พ.ศ. 2561 -  2565  หน*าท่ี 42  ลําดับท่ี 1) (กองการศึกษา)       

        (3) โครงการส�งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว*   50,000 บาท       

      

  เพ่ือเป-นค�าใช*จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการส�งเสริมอาชีพ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ให*เกษตรกร โดยจ�ายเป-นค�าใช*จ�าย 
เท�าท่ีจําเป-นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เป-นไปตาม 

      



      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยค�าใช*จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 

ตามอํานาจหน*าท่ีขององค(กรปกครองส�วนท*องถ่ิน พ.ศ. 2560       

      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2145  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
      

      
  3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768  

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560       

      
  4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท*องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24  

ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561       

      
  (แผนพัฒนาท*องถ่ิน พ.ศ. 2561 -  2565 หน*าท่ี 43  ลําดับท่ี 7)   

(กองการศึกษา) 
      

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค าใช"สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช�จ�ายในการสงเคราะห&ผู�ประสบภัยพิบัติต�างๆ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป/นค�าใช�จ�ายในการให�ความช�วยเหลือประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อน
หรือไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได�ในการดํารงชีพ  โดยอาจให�เป/นสิ่งของ 
หรือจ�ายเป/นเงิน  หรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให�การช�วยเหลือประชาชน 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง 
- เป/นไปตาม 
1)  พระราชบัญญัติป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด�วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667  
ลงวันท่ี  12  มีนาคม 2545  เรื่อง การช�วยเหลือประชาชนกรณเีกิดสาธารณภัย
ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224   
ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย   
นํ้าท�วมฉับพลัน  นํ้าปEาไหลหลาก  และนํ้าล�นตลิ่ง   

      

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215   
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการใช�จ�ายงบประมาณ 
เพ่ือช�วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

      

      
  5)  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 76   

ลงวันท่ี 13  มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป9องกัน 
และแก�ไขปHญหาภัยหนาว   

    

 

  

      
  6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด�วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  4515   

ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558/   เรือ่ง  การเตรียมการป9องกันและแก�ไขปHญหา
ป9องกันอุทกภัย  นํ้าท�วมฉับพลัน   นํ้าปEาไหลหลาก  และดินถล�ม    

    

 

  

      
  7)  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ด�วนท่ีสุด ท่ีมท 0891.2/ว 843   

ลงวันท่ี 28 เมษายน 2559  เรื่อง การเตรียมการป9องกันและแก�ไขปHญหาภัยแล�ง   
    

 

  

      

  8)  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0891.4/ว 2360  ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558   
เรื่อง  การเตรียมความพร�อมเพ่ือจัดการปHญหาไฟปEาและหมอกควัน
ประจําปK 2559     

    

 

  

      
  9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358   

ลงวันท่ี 29  ตุลาคม  2553    
    

 

  

      
  10) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0810.4/ว 526  

ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
    

 

  



      

  11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 3028   
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2561 เรื่องซักซ�อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

    

 

  

      

  12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค&กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ.ศ.  2560  
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 
 

    

 

  

 
งานป$องกันภัยฝ&ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป/นค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย สําหรับ อพปร.   
ซ่ึงประกอบด�วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท�ารวมท้ังบัตรประจําตัว  
อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร.  
- เป/นไปตาม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3795  
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ�าย
ค�าตอบแทนและค�าวัสดเุครื่องแต�งกายของอาสาสมัครป9องกันภัย 
ฝEายพลเรือน  (อปพร.) 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป/นวัสดุและ
ครุภณัฑ&ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ               

      

 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท 

   
ค�าใช"สอย รวม 230,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท 

      

  (1) โครงการแข�งขันกีฬาตาํบลต�อต%านยาเสพติด          ตั้งไว%   150,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายการจัดทําโครงการแข�งขันกีฬาตําบลต�อต%านยาเสพติด      
ของตําบลพ�อมิ่ง โดยมคี�าใช%จ�ายประกอบด%วย ค�าป1ายโครงการ  
ค�าป1ายประชาสัมพันธ2 ค�าเตรียมสนามแข�งขันและสถานท่ีเป4ด – ป4ด การแข�งขัน 
อาทิ จัดเตรยีมสนาม จัดประดบัตกแต�งสถานท่ีสําหรับพิธีป4ด จัดเตรยีมเต%นท2    
ค�าเครื่องเสียง ค�าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค�าอุปกรณ2การแข�งขัน  
ค�าถ%วยรางวัล ค�าเงินรางวัล ค�าอาหารว�างและเครื่องดืม่ ค�าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค�าใช%จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป-นและเก่ียวข%องกับโครงการ เป-นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให%แก� 
องค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน  พ.ศ. 2542 

      

      
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด%วยการเบิกค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการ

แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข%าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครอง 
ส�วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

        (แผนพัฒนาท%องถ่ิน พ.ศ. 2561– 2565 หน%าท่ี 74  ลําดับท่ี 11) (กองการศึกษา)     

 

  

      
  (2) โครงการจัดส�งทีมกีฬา-กรีฑาเข%าร�วมแข�งขันระดับอําเภอ/จังหวัด  

                                                                           ตั้งไว% 80,000 บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการจัดส�งกีฬา-กรีฑา  เข%าร�วมแข�งขัน 
ระดับอําเภอ/จังหวัด  ค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม ค�าพาหนะ ค�าชุดนักกีฬา ค�าอุปกรณ2
กีฬา ค�าวัสด ุค�าตอบแทนเจ%าหน%าท่ีควบคุมทีม ฯลฯ เป-นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา  
และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 

    

 

  

        (แผนพัฒนาท%องถ่ิน  พ.ศ. 2561– 2565 หน%าท่ี 74 ลําดับท่ี 12) (กองการศึกษา)     

 

  

                  

 

  

      

    
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 

  

                  

 

  

                  

 

  



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท"องถิ่น รวม 385,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท 

   
ค�าใช"สอย รวม 370,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให%ได%มาซ่ึงบริการ       

    
รายจ�ายเพ่ือให%ได%มาซ่ึงบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น การจ%างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว  
ทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิ่งพิมพ2ต�างๆ แผ�นพับ วารสาร รวมถึง ค�าจัดทํา   
ป1ายรณรงค2ประชาสัมพันธ2ภารกิจในหน%าท่ีของเทศบาล     เป-นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก%ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให%แก� 
องค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท%องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 
 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปPของ 
องค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ2และอัตราค�าใช%จ�าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปPในลักษณะค�าใช%สอยและ
ค�าสาธารณูปโภค 

      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 340,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน              ตั้งไว%   80,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการจัดกิจกรรมต�างๆท่ีเก่ียวข%องกับเดือนรอมฏอน
ได%แก� ค�าอินทผาลัม นํ้าตาลทราย ค�าป1าย ค�าวัสดุอุปกรณ2 และค�าใช%จ�ายอ่ืนๆ   
เท�าท่ีจําเป-น ฯลฯเป-นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬา 
ขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท%องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน%าท่ี 72  ลําดับท่ี 5) 
(กองการศึกษา)     
 (2) โครงการอนุรักษ2วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  ตั้งไว% 70,000 บาท 
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ2วัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน ได%แก� ค�าป1าย ค�าวัสดุอุปกรณ2 และค�าใช%จ�ายอ่ืนๆ 
เท�าท่ีจําเป-น ฯลฯเป-นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการ
จัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กร
ปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท%องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน%าท่ี 72 ลําดับท่ี 4)  
(กองการศึกษา)   
 
                

      



      
  (3) โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา(เทศกาลชักพระ)           

                                                          ตั้งไว%    10,000  บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา
(เทศกาลชักพระ)   เป-นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาของ
องค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  73  ลําดับท่ี 6)  

(กองการศึกษา)  
    

 

  

      

   (4) โครงการมหกรรมจรยิธรรมมสุลิมีน                     ตั้งไว%   70,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในโครงการมหกรรมจรยิธรรมมสุลิมีน  ค�าจัดสถานท่ี  
ค�าป1าย ค�าวัสดุอุปกรณ2 และค�าใช%จ�ายอ่ืนๆเท�าท่ีจําเป-น ฯลฯ    เป-นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขัน
กีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน  
พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  72  ลําดับท่ี 2)  

(กองการศึกษา)      
    

 

  

        (5) โครงการกิจกรรมบรรยายธรรม                            ตั้งไว%    50,000  บาท     

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมบรรยายธรรม
ค�าอาหาร เครื่องดื่ม  ค�าเต็นท2  ค�าเครื่องเสยีง  ค�าจัดสถานท่ี   
ค�าป1ายประชาสัมพันธ2  ค�าวัสดุอุปกรณ2 และค�าใช%จ�ายอ่ืนๆเท�าท่ีจําเป-น   
เป-นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการ
แข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬา 
ขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  72  ลําดับท่ี 1)  

(กองการศึกษา)      
    

 

  

        (6) โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต2และวันผู%สูงอาย ุ     ตั้งไว%   10,000  บาท     

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต2 ได%แก� วัสดุ อุปกรณ2 
ค�าเช�าต�างๆ ฯลฯและค�าใช%จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจกรรม เป-นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา  
และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  73  ลําดับท่ี 7)  

(กองการศึกษา)      
    

 

  

        (7) โครงการจัดงานวันลอยกระทง                       ตั้งไว%    10,000  บาท     

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ค�าของขวัญของรางวัล 
ค�าเช�าต�างๆ และค�าใช%จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ  เป-นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขัน
กีฬา และการส�งนักกีฬาเข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน  
พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  73 ลําดับท่ี 8) (กองการศึกษา)  

 
    

 

  



      
  (8) โครงการอนุรักษ2สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท%องถ่ิน   

                                                                      ตั้งไว%   30,000  บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ2สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของท%องถ่ิน ได%แก�  วัสดุ อุปกรณ2  ค�าเช�าต�างๆ และค�าใช%จ�าย 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ  เป-นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด%วยค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา และการส�งนักกีฬา 
เข%าร�วมแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  73 ลําดับท่ี 10) 

(กองการศึกษา)      
    

 

  

      

  (9) โครงการประเพณีแห�เทียนเข%าพรรษา               ตั้งไว%    10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช%จ�ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีแห�เทียนเข%าพรรษา  
และส�งเสรมิกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบต�อกันมายาวนานตั้งแต�โบราณ
กาล  ดํารงรักษาไว%ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ให%ประชาชนในพ้ืนท่ีได%มี
ส�วนร�วมกิจกรรมในวันเข%าพรรษา และตระหนักถึงคุณค�าและความสาํคัญของการ
แห�เทียนเข%าพรรษา ส�งเสริมสัมพันธภาพท่ีด ีมีความรักและความสามัคคี ระหว�าง
หน�วยงานราชการ ผู%นําชุมชน ภาคเอกชนและประชาชน 
ในพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีค�าใช%จ�ายประกอบด%วย วัสดุ อุปกรณ2   
ค�าเช�าต�างๆ และค�าใช%จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ  เป-นไปตาม 

      

      
  1) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให%แก� 

องค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ. 2542 
        

      
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด%วยการเบิกค�าใช%จ�ายในการจัดงาน การจัดการ

แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข%าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค2กรปกครองส�วน
ท%องถ่ิน พ.ศ. 2559 

        

      
  (แผนพัฒนาท%องถ่ิน    พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  75  ลําดับท่ี 15)  

(กองการศึกษา)   
        

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส�วนราชการ       

    
โครงการประกวดทดสอบมหาคัมภีร2อัล-กรุอานและอนาเซตระดับอําเภอ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป-นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตาม 
โครงการประกวดทดสอบมหาคัมภีร2อัล-กุรอานและอนาเซดระดับอําเภอ  
ของอําเภอปะนาเระ   เป-นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทยว�าด%วย   
เงินอุดหนุนขององค2กรปกครองส�วนท%องถ่ิน พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท%องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน%าท่ี  74  ลําดับท่ี 13)  
(กองการศึกษา)  

      

 



แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานไฟฟ�าถนน รวม 1,565,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
ค�าไฟฟ�า จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�ากระแสไฟฟ�าระบบประปาหมู�บ!านในตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม   
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป8 
ขององค:กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.8/ว 2217 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก!ไข
ป>ญหาค�าสาธารณูปโภคค!างชําระ 
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

      

  
งบลงทุน รวม 1,535,000 บาท 

   
ค าท่ีดินและสิ่งก อสร,าง รวม 1,535,000 บาท 

   
อาคารต�าง ๆ       

    
ก�อสร!างโครงหลังคาเหล็กสนามฟุตซอล จํานวน 1,245,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร!างโครงหลังคาเหล็กสนามฟุตซอล ขนาด 26x36 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม�น!อยกว�า 936 ตารางเมตร ตามแบบแปลน 
ของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก!ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก� 
องค:กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน!าท่ี 68  ลําดับท่ี  4) 

      

    
ก�อสร!างอาคารเอนกประสงค:บ!านจะนาลิง จํานวน 290,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร!างอาคารเอนกประสงค: ขนาด 5x10 เมตร  หรอืมีพ้ืนท่ี 
ไม�น!อยกว�า 50 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก!ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให!แก� 
องค:กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน!าท่ี 69  ลําดับท่ี  10)  

      

 



แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 4,771,110 บาท 

  
งบกลาง รวม 4,771,110 บาท 

   
งบกลาง รวม 4,771,110 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 98,000 บาท 

 
 
 
 
 

    

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ!างกรณีนายจ!าง 
ในอัตราร!อยละ  5  ของค�าจ!างท่ีเทศบาลจะต!องจ�ายเพ่ืออุดหนุนเงิน 
ค�าเบ้ียประกันสังคมของพนักงานจ!าง 59,000 บาท และผู!ดูแลเด็ก 
ของศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก  39,000  บาท  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือ 
สั่งการ  ดังน้ี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9   
ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ�ายเบ้ียประกันสังคม 
ของพนักงานจ!าง  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81           
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ!าง (ฉบับท่ี 3)  
4)  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 4172  ลงวันท่ี  24  ธันวาคม  2561   
5) พระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,900 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ!างท่ีเทศบาลจะต!อง
จ�ายในอัตราร!อยละ 0.2 โดยคํานวณได!ดังน้ี  
ค�าจ!างตามงบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จํานวน 1,946,400 บาท X ร!อยละ 0.2 = 3,892.80 บาท 
- เป�นไปตามพระราชบัญญตั ิและหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครอง ด�วนท่ีสดุ ท่ี มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 

      

       

       

       

       

       

       

       

       



   
เบ้ียยังชีพผู!สูงอาย ุ จํานวน 3,093,600 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให!แก�ผู!สูงอายุท่ีมีอาย ุ60 ปEบริบูรณ0ข้ึนไป  
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ!วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ0 
การจ�ายเป�นเบ้ียยังชีพให!แก�ผู!สูงอายุขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  
พ.ศ.2552 และได!ข้ึนทะเบียนขอรบัเงินเบ้ียยังชีพไว!กับองค0กรปกครอง 
ส�วนท!องถ่ินไว!แล!วตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังน้ี 

      

      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ0การจ�ายเงินเบ้ียยงัชีพผู!สูงอายุ

ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2552 แก!ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

      

      
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ0การจ�ายเงินเบ้ียยงัชีพผู!สูงอายุ 

ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2553 
      

      
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ0การจ�ายเงินเบ้ียยงัชีพผู!สูงอายุ 

ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
      

      

  4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ!อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ�ายประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสรมิสร!างสวัสดิการทางสังคมให!แก�ผู!พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู!ด!อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร!างหลักประกันรายได!ให!แก�ผู!สูงอายุ 

      

      

  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927  
ลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ!อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ�ายประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสรมิสร!างสวัสดิการทางสังคมให!แก�ผู!พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู!ด!อยโอกาสทางสังคม  
และโครงการสร!างหลักประกันรายได!ให!แก�ผู!สูงอาย ุ
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน  พ.ศ. 2561- 2565  หน!าท่ี 76 ลําดับท่ี  1) 

      

       

       

       

       

       

       

       

       



   
เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 854,400 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการให!แก�คนพิการท่ีมสีิทธิตาม
หลักเกณฑ0ท่ีกําหนด ท่ีได!แสดงความจํานงโดยการขอข!นทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน
เบ้ียความพิการไว!กับองค0กรปกครองส�วนท!องถ่ินแล!วตามระเบียบและหนังสือ    
สั่งการดังน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยหลักเกณฑ0การจ�ายเบ้ียความพิการ 
ให!คนพิการขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  พ.ศ. 2553 แก!ไขเพ่ิมเติมถึง              
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076  
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ!อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ�ายประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสรมิสร!างสวัสดิการทางสังคมให!แก�ผู!พิการและทุพพลภาพ  
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู!ด!อยโอกาสทางสังคม  
และโครงการสร!างหลักประกันรายได!ให!แก�ผู!สูงอาย ุ
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2927  
ลงวันท่ี  25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ!อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ�ายประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสรมิสร!างสวัสดิการทางสังคมให!แก�ผู!พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก�ผู!ด!อยโอกาสทางสังคม  
และโครงการสร!างหลักประกันรายได!ให!แก�ผู!สูงอาย ุ
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน  พ.ศ. 2561–2565 หน!าท่ี 76 ลําดับท่ี  2) 

      

   
เบ้ียยังชีพผู!ปNวยเอดส0 จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการสงเคราะห0เบ้ียยังชีพผู!ปNวยเอดส0 ให!แก�ผู!ปNวยเอดส0ท่ีแพทย0 
ได!รับรองและทําการวินิจฉัยแล!ว และมีความเป�นอยู�ยากจน หรือถูกทอดท้ิง 
ขาดผู!อุปการะดูแล ไม�สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได!  ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการดังน้ี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยการจ�ายเงินสงเคราะห0เพ่ือการยังชีพ     
ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข!อ 16 และ ข!อ 17 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว684  
ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ0 2562 
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน  พ.ศ. 2561–2565 หน!าท่ี 76 ลําดับท่ี  3) 

      

       

       

       

       

       

       



   
สํารองจ�าย จํานวน 285,860 บาท 

      

  เพ่ือสํารองจ�าย  เป�นรายจ�ายท่ีตั้งไว!เพ่ือใช!จ�ายกรณีฉุกเฉินท่ีมสีาธารณภัย
เกิดข้ึน  หรือบรรเทาปOญหาความเดือนร!อนของประชาชนเป�นส�วนรวม
เท�าน้ัน   เช�น การปPองกันและแก!ไขปOญหาอุทกภัย  นํ้าปNาไหลหลาก   
แผ�นดินถล�ม ภัยแล!ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปNาและหมอกควัน  
และโรคตดิต�อ  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   ดังน้ี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด!วยค�าใช!จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน!าท่ีขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ.2560  
และท่ีแก!ไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด�วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   
ลงวันท่ี 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช�วยเหลือประชาชน 
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 3215   
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ!อมแนวทางการใช!จ�ายงบประมาณ 
เพ่ือช�วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ0 2560 เรื่อง หลักเกณฑ0และวิธีการปฏิบัตสิําหรบั 
องค0กรปกครองส�วนท!องถ่ินในการช�วยเหลือองค0กรปกครองส�วนท!องถ่ินอ่ืนและ
จังหวัดท่ีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปPองกัน 
และบรรเทาสาธารณภยัพ.ศ. 2560 

      

      
  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560   
      

      
  6) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768  

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
      

      
  7) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 516  

ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ0 2561 
      

      
  8) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 08104/ว 1632 

ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 
      

      
  9) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4014ลง

วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
      

      
  10) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0810.4/ว4182 ลง

วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
      

      
  11) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 305 ลง

วันท่ี 22 มกราคม 2562 
      

      
  12) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 588ลง

วันท่ี 13 กุมภาพันธ0 2562 
      

      
  13) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1273 

ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
      



      
  14) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว6884 

ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562 
      

   
รายจ�ายตามข!อผูกพัน       

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท!องถ่ิน จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ   
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ0เพ่ือสนับสนุนให!องค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท!องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 ไม�น!อยกว�าร!อยละ 50 ของค�าบริการสาธารณสุขท่ีได!รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เป�นไปตามประกาศ ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 

      

      

  1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให!แก�องค0กรปกครอง 
ส�วนท!องถ่ิน เรื่อง หลักเกณฑ0การสนับสนุนขององค0การบริหารส�วนจังหวัด
เทศบาล และองค0การบรหิารส�วนตําบลในการให!บริการสาธารณะ   
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 

      

      

  2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห�งชาต ิ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ0เพ่ือสนับสนุนให!องค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท!องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 

      

      

  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค0กรปกครอง 
ส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616  
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว�าด!วยเงินอุดหนุนขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

      
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1263  

ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
      

      
  6) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 

      

     
7) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199  
ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552 เรือ่ง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

   

     
8) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

   

     

9) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว1202   
ลงวันท่ี 17กรกฏาคม 2557 เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําปEงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป:สําหรับสงเคราะห0  
เบ้ียยังชีพผู!ปNวยเอดส0 และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
และรายการรายจ�ายท่ีเป�นภาระผกูพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(แผนพัฒนาท!องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน!า 76 ลําดับท่ี 4) 

   



    
บํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าบํารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย 
ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย พ.ศ.2556   
กําหนดว�าสมาชิกต!องชําระค�าบํารงุให!แก�สมาคมสันนิบาตเป�นรายปEตามเกณฑ0 
ท่ีท่ีประชุมใหญ�เป�นผู!กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปEท่ีผ�านมา 
โดยเทศบาลตาํบลพ�อมิ่งเป�นสมาชิกประเภทสามญั  
รหัสสมาชิก 594014  (ยกเว!นเงินกู!  เงินจ�ายขาดสะสม  และเงินอุดหนุน 
ทุกประเภท)  แต�จะต!องไม�น!อยกว�าร!อยละ  เศษหน่ึงส�วนหกของงบประมาณ
รายรับดังกล�าว ท้ังน้ีไม�เกิน    500,000 บาท โดยในปEงบประมาณ 2563  
คํานวณได!ดังน้ี 
รายรับตามงบประมาณท่ัวไป ปEงบประมาณ พ.ศ.2561 
จํานวน 28,190,185.94 บาท 
หัก     รายรับ – เงินอุดหนุนท่ัวไป  13,354,239   บาท 
รายได! ตามงบประมาณท่ัวไป จํานวน 14,835,946.94 บาท 
คํานวณ ร!อยละ 1/6 (1/6x1/100) = 0.00167 
                                           = 24,776.03 

      

   
เงินช�วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยพิเศษในกรณท่ีีพนักงานส�วนท!องถ่ิน  ผู!รับบํานาญ
ลูกจ!าง และพนักงานจ!างของเทศบาลถึงแก�ความตาย  
เป�นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกา การจ�ายเงินเดือน เงินปE บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 90 
 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข!าราชการและพนักงานส�วนท!องถ่ิน 
เรื่องหลักเกณฑ0และเง่ือนไขในการจ�ายเงินช�วยพิเศษ กรณ ีข!าราชการ  
และพนักงานส�วนท!องถ่ิน ผู!รับบํานาญ ลูกจ!าง และ พนักงานจ!าง 
ถึงแก�ความตาย พ.ศ. 2560 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ิน (กบท.) จํานวน 255,350 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข!าราชการส�วนท!องถ่ิน
(ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัตบํิาเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ิน
พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ�ายในอัตราร!อยละ 2  ของประมาณการรายรับ 
ทุกประเภทประจําปE  ตามงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป  
(ยกเว!นพันธบัตร  เงินกู!   เงินท่ีมีผู!อุทิศให!/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
 โดยใน  ปE  2563  ได!ประมาณการไว!ท่ี  34,200,000  บาท    
ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังน้ี 

      

      
  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466  

ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
      



      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท!องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 2305  

ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  
      

      
  3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ินท!องถ่ิน          

ด�วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560      

      

  4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ินท!องถ่ิน 
ด�วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 29 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม  2560   
เรื่อง  ซักซ!อมการส�งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ 
ส�วนท!องถ่ิน ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

    

5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการส�วนท!องถ่ิน  
ด�วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง ซักซ!อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ�าย ประจําปEงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพ่ือการส�งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ 
ส�วนท!องถ่ิน ขององค0กรปกครองส�วนท!องถ่ิน 



               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



               

               

               

               

               

               

               

                



แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 

 
งานส�งเสริมและสนับสนนุความเข�มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็น   ตั้งไว,     20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช,จ�ายในการจัดทําโครงการจัดทําเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น เช�น ค�าวัสดุเอกสาร  ต�าง ๆ และค�าใช,จ�ายอ่ืนๆ เท�าท่ีจําเป-นรายละเอียด
ตามโครงการในการจัดทําเวทีประชาคม ฯลฯ  เป-นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก,ไขเพ่ิมเตมิ  
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก� 
องค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน  พ.ศ. 2548   
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  
ลงวันท่ี  29  มกราคม  2558  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑ?การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท,องถ่ินขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน   

      

      

  6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797  
ลงวันท่ี 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ,อมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท,องถ่ินสี่ปG (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด,วยการจัดทําแผนขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยการจัดทําแผนขององค?กรปกครองส�วน
ท,องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562   

    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท,องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน,าท่ี  83  ลําดับท่ี 2)  

(สํานักปลัดเทศบาล) 
    

 

  

        (2) โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง  ตั้งไว,  20,000  บาท      

 

  

      
  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช,จ�ายในการจัดตั้งชุมชนเขตเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง  

ค�าจัดทําเอกสาร ค�าปJาย  ค�าวัสดอุุปกรณ?      ค�าอาหาร  อาหารว�าง 
และเครื่องดื่ม ฯลฯ เป-นไปตาม  

    

 

  

      
  1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก,ไขเพ่ิมเตมิ  

ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
    

 

  

      
  2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก�องค?กร

ปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท,องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน,าท่ี  83  ลําดับท่ี 3)  

(สํานักปลัดเทศบาล) 
    

 

  



      
  (3) โครงการฝLกอบรมอาชีพและส�งเสริมอาชีพให,กับเยาวชน 

และประชาชนในตําบล                                            ตั้งไว, 50,000 บาท 
    

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช,จ�ายในโครงการฝLกอบรมอาชีพและส�งเสริมอาชีพให,กับเยาวชน
และประชาชนในตําบล และจัดอบรมฝLกอาชีพ ให,แก�ผู,ยากจน หรือผู,ท่ีสนใจ
รายละเอียดตามโครงการฯลฯ  เป-นไปตาม 

    

 

  

      
  1) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก� 

องค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    

 

  

      
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยค�าใช,จ�ายในการฝLกอบรม 

ขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2557 
    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท,องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน,าท่ี  40  ลําดับท่ี 1) 

 (กองการศึกษา)  
    

 

  

        (4) โครงการฝLกอบรมด,านอาชีพให,กับกลุ�มสตร ี            ตั้งไว, 30,000 บาท     

 

  

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าใช,จ�ายในโครงการฝLกอบรมด,านอาชีพให,กับกลุ�มสตรใีนตําบล 
 โดยมีค�าใช,จ�ายประกอบด,วย ค�าอาหารว�างและเครื่องดืม่ ค�าอาหาร  
ค�าสมนาคุณวิทยากร ค�าปJายโครงการ ค�าวัสด ุเครื่องเขียน อุปกรณ? และค�าใช,จ�าย
อ่ืนท่ีจําเป-นสําหรับการจัดทําโครงการรายละเอียด 
ตามโครงการฯลฯ  เป-นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให,แก� 
องค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยค�าใช,จ�ายในการฝLกอบรม 
ขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท,องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565 หน,าท่ี  40  ลําดับท่ี 4)  
(กองการศึกษา)  

    

 

  

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข,าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช,จ�ายในการจัดทําปJายประชาสัมพันธ?ตามนโยบายของรัฐบาล กรม จังหวัด จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป-นค�าจัดทําปJายประชาสมัพันธ?ตามนโยบาย รัฐบาล  กรม  จังหวัด
อําเภอ เทศบาล เช�นรณรงค?เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนใช,ในช�วงเทศกาลสําคัญ  
เช�นเทศกาลข้ึนปGใหม�/เทศกาลสงกรานต? รณรงค?การปJองกันยาเสพติด  
การปกปJองสถาบันสําคัญของชาต ิรณรงค?การอนุรักษ?สิ่งแวดล,อม,และวันสําคัญ
ต�างๆ ฯลฯ เป-นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด,วยการเบิกจ�ายค�าใช,จ�ายในการจัดงาน  
การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข,าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท,องถ่ิน พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว1634  
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท,องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว661  
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

      



      

  

 

     

    

 

  

 



แผนงานสังคมสงเคราะห� 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห� รวม 78,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท 

   
ค�าใช�สอย รวม 70,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป)นค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น การจ�างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว
ทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิ่งพิมพ/ต�างๆ แผ�นพับ วารสาร รวมถึง ค�าจัดทํา   
ป4ายรณรงค/ประชาสัมพันธ/ภารกิจในหน�าท่ีของ เป)นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก�ไขเพ่ิมเตมิถึง   
ฉบับท่ี 14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก� 
องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 
 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปIของ 
องค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ/และอัตราค�าใช�จ�าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปIในลักษณะค�าใช�สอย
และค�าสาธารณูปโภค 

      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ,คนพิการและผู�ปMวยเอดส/  
                                                                     ตั้งไว� 40,000 บาท 
เพ่ือเป)นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู�สูงอาย ุ   คนพิการและผู�ปMวยเอดส/ ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรม
ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ/  
ค�าพาหนะ  ค�าท่ีพัก  ค�าป4ายประชาสัมพันธ/  ค�าเอกสาร ฯลฯ เป)นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 
ตามอํานาจหน�าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2560 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768  
ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24  
ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561  
(แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 -  2565 หน�าท่ี 67  ลําดับท่ี 1)    
(กองการศึกษา)       
       

      



      
  (2) โครงการฝRกอบรมอาชีพผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอาย ุคนพิการ       

                                                                 ตั้งไว�    10,000  บาท 
      

      

  เพ่ือเป)นค�าใช�จ�ายในการดําเนินงานตามโครงการฝRกอบรมอาชีพ
ผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอาย ุ คนพิการ ค�าใช�จ�ายในการจัดอบรม ค�าอาหาร   
ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม ค�าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ/ ค�าพาหนะ   
ค�าท่ีพัก  ค�าป4ายประชาสมัพันธ/  ค�าเอกสาร  แผ�นพับให�ความรู� ฯลฯ เป)นไปตาม 

    

 

  

      
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยค�าใช�จ�ายเพ่ือช�วยเหลือประชาชน 

ตามอํานาจหน�าท่ีขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2560 
    

 

  

      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145  

ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
    

 

  

      
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว6768  

ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
    

 

  

      
  4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว24  

ลงวันท่ี 4 มกราคม 2561  
    

 

  

      
  (แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 -  2565 หน�าท่ี 67  ลําดับท่ี 2)   

(กองการศึกษา)       
    

 

  

   
ค�าวัสดุ รวม 8,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป)นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช�งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น กระดาษหมกึ  ดินสอ 
แบบพิมพ/ต�างๆ  ปากกา  ไม�บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เปSก  เข็มหมุด   
กระดาษคาร/บอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟ4ม ฯลฯ เป)นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป)นวัสดุและ
ครุภณัฑ/ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป)นค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช�งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�นกระดาษเขียน
โปสเตอร/ พู�กันและส ีฟVล/ม เมมโมรี่การ/ด รูปสีหรือขาวดํา ฟVล/มสไลด/  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร/ วีดีโอเทป แผ�นซีดี) ฯลฯ และวัสดโุฆษณา
และเผยแพร�ท่ีมลีักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช�งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปI ข้ึนไป แต�มรีาคาหน�วยหน่ึง/ชุดหน่ึง ไม�เกิน 5,000 บาท  
เช�น   ขาตั้งกล�อง เครื่องกรอเทป เลนส/ซูม ฯลฯ เป)นไปตาม 
 

      



1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค/กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป)นวัสดุและ
ครุภณัฑ/ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ          

 



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 121,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท 

   
ค าใช#สอย รวม 116,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ       

    
ค�ากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป'นค�าธรรมเนียมการกําจัดขยะมลูฝอยไปยังสถานีขนถ�ายขยะของ 
เทศบาลตาํบลปะนาเระ  เป'นไปตามแผนแม�บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และตามบันทึกข�อตกลงความร�วมมอืการจัดการขยะ
ขององค8กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดป:ตตานี ระหว�างองค8กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในกลุ�มพ้ืนท่ีการร�วมกันจัดการขยะมลูฝอย (Cluster)  
กลุ�มพ้ืนท่ีท่ี 3 จังหวัดป:ตตานี 

      

    

ค�าสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว8และข้ึนทะเบียนสตัว8ตามโครงการสตัว8ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ�าฯ 

จํานวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป'นค�าสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจ�าของและไม�มเีจ�าของ  
ตามหนังสือกรมส�งเสรมิการปกครองท�องถ่ินด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ�าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด�านสาธารณสุขของ 
องค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
(แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 66 ลําดับท่ี  11)    
(กองการศึกษา) 

      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

   (1) โครงการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการกําจัดขยะมลูฝอยในชุมชน 
                                                                       ตั้งไว�   20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป'นค�าวัสดุอุปกรณ8ท่ีใช�ในโครงการ เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร   
ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม  ค�าจัดทําเอกสาร  แผ�นพับให�ความรู�  หรือรายจ�ายอ่ืน 
ท่ีอยู�ในประเภทน้ี  เป'นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป'นระเบียบเรยีบร�อย 
ของบ�านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมลูฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว0263  
ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561  
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627  
ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 
(แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 64 ลําดับท่ี  5)   (กองการศึกษา) 

      

        

 
     

    

 

  



        
 

     

    

 

  

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการพระราชดาํริด�านสาธารณสุข จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริด�านสาธารณสุข ในกิจกรรมต�างๆ  
ให�มีความเหมาะสมป:ญหาและบรบิทของพ้ืนท่ี เช�น ค�าใช�จ�ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด�านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู� ความสามารถ  
ทักษะของประชาชน ค�าใช�จ�ายสําหรับการอบรม การประชุม การสมัมนา  
การรณรงค8 การเผยแพร�ประชาสมัพันธ8 หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจ 
ของแต�ละโครงการ เป'นไปตาม 
(1) พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496  และแก�ไขเพ่ิมเติม  
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก� 
องค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให�แก�องค8กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑ8การสนับสนุนขององค8การบริหารส�วนจังหวัด
เทศบาล  และองค8การบริหารส�วนตําบลในการให�บริการสาธารณะ   
ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552  
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณของ 
องค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก�ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
(5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ�าย
ประจําปNงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนท่ัวไปด�านสาธารณสุข 
ขององค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    
(แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 64-65 ลําดับท่ี  6-9)  
(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสัตว8ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ�าตามพระปณิธานศาสตราจารย8 
ดร.สมเดจ็พระเจ�าลูกเธอเจ�าฟZาจุฬาภรณ8วลัยลักษณ8 อัครราชกุมาร ี

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป'นค�าใช�จ�ายในการจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ8ในการฉีด เพ่ือปZองกันและ
ควบคุม โรคพิษสุนัขบ�า ตามหนังสอืกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ�อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําปNงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด�านสาธารณสุขขององค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป'นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  
(แผนพัฒนาท�องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 หน�าท่ี 65 ลําดับท่ี  10) (กองการศึกษา) 
 
 
 
 

      



   
ค าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป'นค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิง่ของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช�งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น นํ้ามันเครื่องและหล�อลื่นต�างๆ
ใช�กับรถยนต8และรถจักรยานยนต8 เครื่องตัดหญ�า ฯลฯ ท่ีใช�ในกิจการของเทศบาล 
เป'นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององค8กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป'นวัสดุและ
ครุภณัฑ8ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

        
 

     

    

 

  

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,177,440 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 961,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ+ายประจํา) รวม 961,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,720 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช�าง
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 573,720 บาท ดังน้ี 
1.1)  ผู)อํานวยการกองช�าง    จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน 435,600 บาท 
1.2)  นายช�างโยธา            จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน 138,120 บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ินเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) 
 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683  
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชนF
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค�าจ)างและการให)ลูกจ)าง 
ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ินได)รับค�าจ)าง (ฉบับท่ี 4) 

      

      

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑFการเลื่อนข้ันเงินเดือนข)าราชการ 
และพนักงานส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

  

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                   ตั้งไว)  21,300 บาท  
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก�พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา    
โดยคํานวณตั้งจ�ายไม�เกิน 12 เดือน  เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

      



   

  3) ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑFการให)ข)าราชการ
หรือพนักงานส�วนท)องถ่ินได)รับเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.      
ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธF 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส�วนท)องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได)รับเงินเดือนค�าตอบแทน 
เป�นรายเดือนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง) 

   

      
  4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

ของข)าราชการและลูกจ)างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
      

      

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให)พนักงานส�วนท)องถ่ินลูกจ)าง
และพนักงานจ)างขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ินได)รับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตาํแหน�งของผู)อํานวยการกองช�าง   
อัตราเดือนละ 3,500 บาท  โดยคํานวณตั้งจ�ายไว)ไม�เกิน 12 เดือน เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก)ไขถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข)าราชการและลูกจ)างประจําส�วนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ)าง จํานวน 308,520 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงานจ)าง
จํานวน  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให)พนักงานจ)าง  ดังน้ี 
- ผู)ช�วยนายช�างโยธา  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 165,000 บาท 
- ผู)ช�วยเจ)าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 143,520 บาท  
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

      



      

  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ)าง 

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ)าง จํานวน 15,900 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                           ตั้งไว)   15,900  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก�พนักงานจ)าง จํานวน  1  อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังน้ี  
- ผู)ช�วยเจ)าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 15,900 บาท 
- เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให)พนักงานส�วนท)องถ่ิน ลูกจ)าง  
และพนักงานจ)างขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน ได)รับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท 

   
ค/าตอบแทน รวม 406,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู)ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนFแก�องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน จํานวน 350,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ          ตั้งไว)  30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป=)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ)าง  กองช�าง   ตามหลักเกณฑFท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืน 
เป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=แก�พนักงานส�วนท)องถ่ิน 
ให)เป�นรายจ�ายอ่ืนขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=แก�พนักงานส�วนท)องถ่ินให)เป�นรายจ�าย 
อ่ืนขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ินพ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธF 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑF เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป= 
สําหรับพนักงานส�วนท)องถ่ิน ลูกจ)าง และพนักงานจ)าง 
ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ินพ.ศ. 2558 

      



      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 
 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ)อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑF เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=      

      

        (2) เงินค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง  ตั้งไว) 200,000  บาท       

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง                               
ผู)แทนประชาคมหมู�บ)าน/ตําบล  ข)าราชการท่ีร�วมเป�นคณะกรรมการจัดซ้ือ 
จัดจ)าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ)างโครงการก�อสร)างของเทศบาล หรือ
คณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีมีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการต�อไปน้ี 

      

      

  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 3652   
ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค�าตอบแทนคณะกรรมการ   
ดําเนินการซ้ือหรือการจ)าง  คณะกรรมการตรวจการจ)าง  และผู)ควบคุมงาน
ก�อสร)างขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.3/ว 4231   
ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซ้ือหรือการจ)าง  คณะกรรมการตรวจการจ)าง  และผู)ควบคุมงานก�อสร)าง 
ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      
  (3) ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให)แก�เจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดน

ภาคใต)                                                 ตั้งไว)   120,000  บาท  
      

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให)แก�เจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต) ตั้งแต� 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 ของพนักงาน
เทศบาลจํานวน 1 อัตรา พนักงานจ)างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตราเป�นไป
ตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ)อมแนวทางการคํานวณภาระค�าใช)จ�าย 
ด)านการบริหารงานบุคคลขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน      

      

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการให)กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ)างท่ีได)รับอนุมัติให)ปฏิบัตหิน)าท่ีนอกเวลาราชการปกติ
หรือ วันหยุดราชการ  เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด)วยการเบิก
จ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

      
  

 

 
 
 

      



   
ค�าเช�าบ)าน จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ)านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได)รับ  เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของ 
ข)าราชการส�วนท)องถ่ิน  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน      
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน   
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน   
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 
ค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได)รับ  เป�นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค/าใช2สอย รวม 589,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าจ)างเหมาซ�อมแซมประปา จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาเดินท�อประปา และติดตั้งอุปกรณFประปาเพ่ิมเติม ปรับปรุง

ซ�อมแซมระบบประปา และซ�อมบํารุงรักษากิจการประปา   
      

    
ค�าจ)างเหมาบุคคลตัดหญ)าริมข)างทาง ตัดต)นไม)ริมทาง และในท่ีสาธารณะ จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาบุคคลตดัหญ)ารมิข)างทาง ตัดต)นไม)ริมทาง และในท่ี

สาธารณะ  
      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

        
 

      

      
  

 
 
 

      



    
ค�าจ)างเหมาพนักงานจัดเก็บและดแูลระบบประปา จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาพนักงานจัดเก็บและดูแลระบบประปา  
ซ�อมแซมระบบประปา และซ�อมบํารุงรักษากิจการประปา เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก)ไขเพ่ิมเตมิถึง  
 (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป=ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช)จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป=ในลักษณะค�าใช)สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

      

    
ค�าติดตั้งไฟฟPา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาเดินสาย และตดิตั้งอุปกรณFไฟฟPาเพ่ิมเตมิภายในอาคาร
และบรเิวณสํานักงานของเทศบาล ค�าธรรมเนียม การบํารุงรักษาหรอืซ�อมแซม
ระบบไฟฟPาและอุปกรณF ค�าติดตั้งมิเตอรFไฟฟPาสาธารณะ ค�ามิเตอรFชํารุด
เสียหาย ฯลฯ   

      

    
ค�าเย็บเล�มหนังสือ เข)าปกเอกสาร และเอกสารต�างๆ จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บเล�มหนังสือ  เข)าปกเอกสาร และเอกสารต�างๆ        

    
ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให)แก�เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งก�อสร)าง 

จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให)แก�เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งก�อสร)าง   
      

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข)าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช�น    ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ 
ณ  ท�าอากาศยาน   ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช)สนามบิน
ค�าลงทะเบียนการเข)าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล    และพนักงานจ)างเทศบาล  ท่ีเดินทางไปประชุม
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต�อราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      



   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 246,000 บาท 

      

  1) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครภุัณฑF             ตั้งไว)    30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช)สํานักงาน หรือซ�อมแซม 
ครุภณัฑFต�างๆ เช�น เครื่องพิมพFดีด เครื่องคอมพิวเตอรF ฯลฯ ท่ีชํารุดเสียหาย  
(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง   ตั้งไว) 186,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร)างต�างๆ  
ท่ีชํารุดเสยีหาย เช�น สะพาน อาคาร ถนน ซ�อมแซมระบบไฟฟPา  
และอุปกรณFไฟฟPาสาธารณะ ระบบประปาหมู�บ)าน สิ่งก�อสร)าง  
ท�อระบายนํ้า ฯลฯ ให)อยู�ในสภาพดี  
(3) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมวัสดุ                     ตั้งไว)    30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยFสินอ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสียหาย เช�น วัสดุ
ต�างๆ เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก)ไขเพ่ิมเตมิถึง  (ฉบับท่ี 13)
พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป=ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป=ขององคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน  

      

      
  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน  

      

      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช)จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป=ในลักษณะค�าใช)สอย 
และค�าสาธารณูปโภค   

      

   
ค/าวัสดุ รวม 221,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น กระดาษ แฟPม ปากกา
ดินสอ ฯลฯ รวมท้ังแบบพิมพFต�างๆ ท่ีจําเป�นต)องสั่งซ้ือหรือจ)างพิมพFและค�าใช)จ�าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข)อง เป�นไปตาม 

      

        
 

      



      

  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุไฟฟPาและวิทย ุ จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุไฟฟPาและวิทยุ  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น หลอดไฟฟPา
ปลั๊กไฟ สวิทซF ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลีย่นอุปกรณFไฟฟPาท่ีชํารุดเสียหาย 
ของเทศบาล อาคารและสถานท่ีอ่ืนๆท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุก�อสร)าง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร)าง  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย  
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ไม)ต�างๆ สี  ค)อน ตะปู
ปูนซีเมนตF อิฐ กระเบ้ือง สังกะส ีทราย แผ�นเหล็ก ท�อประปา ฯลฯ  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส�ง รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ยางนอก  
ยางใน สายไมลF แบตเตอรี ่ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลงิและหล�อลื่น รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันกSาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ�าน แกSสหุงต)ม นํ้ามันจารบี
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ       

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ไม)ดอกไม)ประดับ และต)นไม)
ขนาดใหญ�เพ่ือจัดปลูกตามถนนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะตามนโยบายเร�งด�วนในการจัด
พ้ืนท่ีสีเขียว และวัสดุปลูกต�างๆ ฯลฯ เพ่ือใช)ในการประดับตกแต�งและจัดสวน
ภายในเทศบาล เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ      
 
 

      



   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยนืนาน
สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น กระดาษเขียน
โปสเตอรF  ฟUลFม เมมโมรีการFด  รูปสีหรือขาวดาํท่ีได)จากการล)าง อัด ขยาย พู�กัน
และส ีฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ท่ีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการ 
ใช)งานในระยะเวลาและเผยแพร� ประมาณ  1  ป=  
แต�มีราคาหน�วยหน่ึง/หน่ึงชุด ไม�เกิน 5,000 บาทเช�น ขาตั้งกล)อง   
เครื่องกรอเทป  เลนสFซูม ฯลฯ เป�นไปตาม 

      

      

  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรF จํานวน 30,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอรF  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ผงหมึก  ตลบัผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพFแบบเลเซอรF  แผ�นกรองแสง  แปPนพิมพF   เมาสF   
อุปกรณFบันทึกข)อมูล เมนบอรFด      เมมโมรี่ชิป  โปรแกรม คอมพิวเตอรF
ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   
วัสดุอ่ืน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอ่ืน  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป�นค�าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถจัดเข)า
ประเภทวัสดุในกลุ�มตัวอย�างได) ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

        
 

      

      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานก/อสร2างโครงสร2างพ้ืนฐาน รวม 1,778,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,778,000 บาท 

   
ค/าท่ีดินและสิ่งก/อสร2าง รวม 1,778,000 บาท 

   
ค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายโตSะแมว-ทุ�งนา จํานวน 206,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนนคสล. สายโตSะแมว-ทุ�งนา  ถนนกว)าง 4 เมตร     
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 320 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 89  ลําดับท่ี  19) 

      

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านบอเฮง-โหนดแดง จํานวน 613,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านบอเฮง-โหนดแดง  ถนนกว)าง 3 เมตร
ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชดเชยรายได)ท่ีลดลงฯ) หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม�น)อยกว�ากว�า   930 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง   
เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 95  ลําดับท่ี  55) 

      

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านใหม�-ปXาทุ�ง จํานวน 680,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านใหม�-ปXาทุ�ง  ถนนกว)าง 4 เมตร
ยาว  266 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชดเชยรายได)ท่ีลดลงฯ) หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อย
กว�า 1,064 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม  
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 88  ลําดับท่ี  12) 

      

    
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-บ)านอาแซ จํานวน 181,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-บ)านอาแซ  ถนนกว)าง 4  เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 680 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 97  ลําดับท่ี  68) 

      



    
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-สะพานเหล็ก จํานวน 98,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-สะพานเหล็ก  ถนนกว)าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 320 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครอง
ส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 96  ลําดับท่ี  67) 

      

      

  

 
      

      

  

 
      



 



                                รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 

 
                            ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

   

 
                          เทศบาลตําบลพ�อมิ่ง 

   

 
                                                   อําเภอ ปะนาเระ   จังหวัดป"ตตานี 

   
 ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 34,500,000 บาท จ�ายจากรายได!จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
แยกเป(น 
                                                             แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,141,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,445,940      บาท 

   
เงินเดือน (ฝ1ายการเมือง) รวม 695,520 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินเดือนของผู/บริหารท/องถ่ินได/แก�                                              
(1)  เงินเดือนนายกเทศมนตร ี ในอัตราเดือนละ 27,600 บาท  
เป+นเงิน 331,200 บาท 
(2)  เงินเดือนรองนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 15,180 บาท   
จํานวน  2  คน       เป+นเงิน 364,320 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน 
- เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยเงินเดือน เงินค�าตอบแทน และ
ประโยชน?ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล    รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตร ี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ�ายค�าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557  

      

   
เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายก ฯ และรองนายกฯ
จํานวน    3 ตําแหน�ง  
(1)  ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายกเทศมนตร ี   
ในอัตราเดือนละ4,000  บาท         เป+นเงิน 48,000 บาท 
(2)  ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรองนายกเทศมนตร ีจํานวน 2 อัตรา   
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  เป+นเงิน 72,000 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน  
- เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยเงินเดือน  เงินค�าตอบแทน และ
ประโยชน?ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตร ี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ�ายค�าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2557    
 
  

      



   
เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งของนายกฯ/รองนายกฯ  ได/แก� 
(1) เงินค�าตอบแทนพิเศษตําแหน�งของนายกเทศมนตร ี    
อัตราเดือนละ  4,000  บาท    เป+นเงิน 48,000 บาท 
(2) เงินค�าตอบแทนพิเศษตําแหน�งของรองนายกเทศมนตร ี   
อัตราเดือนละ  3,000  บาท   จํานวน 2 อัตรา เป+นเงิน 72,000 บาท  
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน  
- เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยเงินเดือนเงินค�าตอบแทนและ
ประโยชน?ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตร ีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ�ายค�าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 2557      

      

   
เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค?การบริหารส�วนตําบล จํานวน 198,720 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ได/แก� 
(1) เงินค�าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตร ี 
อัตราเดือนละ 9,660 บาท  เป+นเงิน  115,920  บาท 
(2) เงินค�าตอบแทนรายเดือนของท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี 
อัตราเดือนละ 6,900 บาท    เป+นเงิน  82,800  บาท  
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน  
- เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยเงินเดือนเงินค�าตอบแทนและ
ประโยชน?ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล   
เลขานุการนายกเทศมนตร ี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี และการจ�ายค�าเบ้ียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557    

      

   
เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน จํานวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง ได/แก� 
(1) เงินค�าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  
อัตราเดือนละ 15,180 บาท   เป+นเงิน 182,160 บาท 
(2) เงินค�าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล 
อัตราเดือนละ   12,420 บาท    เป+นเงิน 149,040 บาท 
(3) เงินค�าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล    
อัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 10 อัตรา เป+นเงิน 1,159,200 บาท 
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน  
- เป+นไปตาม 

      

   

  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว2084  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วย 
เงินเดือนและค�าตอบแทนผู/บริหารและสมาชิกสภาองค?การบรหิารส�วนจังหวัด 
เทศบาล และองค?การบรหิารส�วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา    

   



   

  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยเงินเดือนเงินค�าตอบแทนและประโยชน? 
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ�ายค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2557 

   

  
เงินเดือน (ฝ1ายประจํา) รวม 1,821,300 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,289,580 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินเดือน และปรับปรงุเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  
สํานักปลดัเทศบาล  4 อัตรา   โดยจ�ายให/กับพนักงานเทศบาล ดังน้ี 
1)  ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหน�ง     เป+นเงิน 409,440  บาท 
2)  หัวหน/าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป+นเงิน 349,440  บาท 
3)  นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป+นเงิน 207,060  บาท 
4)  นักวิเคราะห?นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป+นเงิน 323,640  บาท 
โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดอืน  
- เป+นไปตาม 

      

        1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542      

 

  

      
  2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    

 

  

      
  3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน

เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)  
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 

    

 

  

      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683  
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชน?ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
อัตราค�าจ/างและการให/ลูกจ/างขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ินได/รับค�าจ/าง 
(ฉบับท่ี 4) 

    

 

  

   

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ?การเกณฑ?การเลื่อนข้ันเงินเดือนข/าราชการ
และพนักงานส�วนท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 122,880 บาท 

      

  (1) เงินค�าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล           ตั้งไว/    84,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน  
(2) เงินเพ่ิมพิเศษสาํหรับการสู/รบ (พ.ส.ร.)     ตั้งไว/    38,880  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู/รบ (พ.ส.ร.) ให/แก�พนักงานท่ีมีสิทธิได/รับ
การช�วยเหลือ 
- เป+นไปตาม 

      

   
  1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542  

   

   
  2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535     

   

  3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ?การให/ข/าราชการ 
หรือพนักงานส�วนท/องถ่ินได/รับเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ? 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให/ข/าราชการ
หรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได/รับเงินเดือนค�าตอบแทนเป+นราย
เดือนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง) 

   

   

  4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด/วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ข/าราชการและลูกจ/างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558    

   

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 
 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ?การให/พนักงานส�วนท/องถ่ิน 
ลูกจ/าง และพนักงานจ/างขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ินได/รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

   

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 90,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นเงินประจําตาํแหน�งของปลัดเทศบาล   
อัตราเดือนละ 4,000 บาท และเงินประจําตําแหน�งหัวหน/าสํานักปลดัเทศบาล
อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจ�ายไว/ไม�เกิน 12 เดือน    

   

    
 - เป+นไปตาม 

   

    
 1) พระราชบัญญตัิระเบียบข/าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

   

    
 2) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 

   

    
 

3) พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก/ไข
ถึง  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544    

    
 

4) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 

   



5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด/วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนข/าราชการและลูกจ/างประจําส�วนราชการ ฉบับท่ี 4
พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ/าง จํานวน 307,080 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทน และเงินปรับปรุงค�าตอบแทน  ให/แก�พนักงานจ/าง
2 อัตรา จํานวน  12 เดือน  โดยจ�ายให/พนักงานจ/าง   ดังน้ี 
-ผู/ช�วยเจ/าพนักงานธุรการจํานวน  2  ตําแหน�ง    เป+นเงิน 307,080  บาท 
- เป+นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ/าง  

   

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ/าง จํานวน 11,760 บาท 

    
 

(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                        ตั้งไว/  11,760 บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให/แก�พนักงานจ/าง 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน เป+นเงิน 11,760 บาท โดยจ�ายให/พนักงานจ/าง ดงัน้ี 
-ผู/ช�วยเจ/าพนักงานธุรการ จํานวน  2  ตําแหน�ง     เป+นเงิน 11,760 บาท 
- เป+นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป� บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ?การให/พนักงานส�วนท/องถ่ิน ลูกจ/าง  
และพนักงานจ/างขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน ได/รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  

   

 
 งบดําเนินงาน รวม 3,413,000 บาท 

   
ค�าตอบแทน รวม 322,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู/ปฏิบัติราชการอันเป+นประโยชน?แก�องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน จํานวน 230,000 บาท 

    
 

(1) เงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเป+นกรณีพิเศษ        ตั้งไว/  30,000 บาท  
เพ่ือจ�ายเป+นเงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเป+นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป�)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ/าง สํานักปลัด ตามหลักเกณฑ?ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด      
- เป+นไปตาม 

   



    
 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืน 
เป+นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป+นเงินรางวัลประจําป�แก�พนักงานส�วนท/องถ่ิน 
ให/เป+นรายจ�ายอ่ืนขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   

    
 

2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเป+นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป+นเงินรางวัลประจําป�แก�พนักงานส�วนท/องถ่ินให/เป+นรายจ�ายอ่ืนของ
องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2557 

   

    
 

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ? 2558   เรือ่ง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานเง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเป+น
กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป+นเงินรางวัลประจําป�สําหรับพนักงานส�วนท/องถ่ิน
ลูกจ/าง และพนักงานจ/างขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2558 

   

    
 

4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ/อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลกัเกณฑ?
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน?ตอบแทนอ่ืนเป+นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป+นเงินรางวัลประจําป� 

   

    
 (2) ค�าใช/จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ/างของ อปท.     ตั้งไว/ 20,000   บาท 

   

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าตอบแทนผู/ปฏิบัติราชการอันเป+นประโยชน?แก�องค?กรปกครอง 
ส�วนท/องถ่ิน  เช�น ค�าเบ้ียประชุม ค�าพาหนะ  ค�าตอบแทนการออกข/อสอบ 
ในการสอบแข�งขัน คัดเลือก ค�าการตรวจคําตอบ หรือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทน
อ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิได/  

   

    
 - เป+นไปตาม 

   

    
 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ/าง
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  พ.ศ. 2555      

    
 

2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายการคัดเลือกพนักงาน 
และลูกจ/างขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558     

    
 

(3)  เงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให/แก�เจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต/                                                   ตั้งไว/   180,000  บาท    

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให/แก�เจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต/   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
จํานวน  6  อัตราเป+นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ท่ีมท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ/อมแนวทางการ
คํานวณภาระค�าใช/จ�ายด/านการบรหิารงานบุคคล 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน    
 
 
 
 

   



   
ค�าเบ้ียประชุม จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง แต�งตั้งให/
ปฏิบัติหน/าท่ีโดยเบิกจ�ายตามท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด/วยเงินเดือนและเงินค�าตอบแทนและประโยชน?ตอบแทนอย�างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีดํารงตําแหน�ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่ีดํารงตําแหน�งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ�ายเงินค�าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557    

   

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการให/กับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ/าง ท่ีได/รับอนุมัติให/ปฏิบัติหน/าท่ีนอกเวลาราชการปกติ
หรือ วันหยุดราชการ  เป+นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการเบิก
จ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2559  

   

   
ค�าเช�าบ/าน จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าเช�าบ/านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได/รับ  เป+นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด/วยค�าเช�าบ/าน 
ของข/าราชการส�วนท/องถ่ิน   พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด/วยค�าเช�าบ/าน 
ของข/าราชการส�วนท/องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด/วยค�าเช�าบ/าน 
ของข/าราชการส�วนท/องถ่ิน   (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด/วยค�าเช�าบ/าน 
ของข/าราชการส�วนท/องถ่ิน   (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ?และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 
ค�าเช�าบ/านของข/าราชการส�วนท/องถ่ิน 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได/รับ  เป+นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด/วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      



   
ค�าใช!สอย รวม 2,427,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 70,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป+นค�าจ/างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าวสารทางวิทย ุ, จัดทําสิ่งพิมพ? 

ต�างๆ วารสาร แผ�นพับรวมถึงค�าจัดทําปRายรณรงค? ประชาสัมพันธ?ภารกิจ          
ในหน/าท่ีของเทศบาล   

      

    
ค�าจ/างเหมาและบริการ จํานวน 726,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าจ/างเหมาบริการ  ดังน้ี 
(2.1) ค�าจ/างเหมาบริการอ่ืนๆ                               จํานวน 30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�าจ/างเหมาบริการให/บุคคลภายนอก ทําการอย�างหน่ึงอย�างใด 
แก�เทศบาล เช�น ค�าซักฟอก ค�าตดิตั้งไฟฟRา ค�าเบ้ียประกัน ค�าระวางบรรทุก
ค�าใช/จ�ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
(2.2) ค�าจ/างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจําอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
พ�อมิ่ง และบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานเทศบาล   จํานวน 504,000  บาท  
(2.3) ค�าจ/างเหมาเจ/าหน/าท่ีงานประชาสัมพันธ?งานเทศบาล  
                                                                จํานวน 84,000 บาท         
(2.4) ค�าจ/างเหมาแม�บ/านทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง                                                   จํานวน 54,000 บาท 
(2.5) ค�าจ/างเหมาภารโรงสํานักงานเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง  
                                                                 จํานวน 54,000 บาท 

      

    
ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ในอัตราค�าเช�า 
เครื่องละ 3,800/เดือนและค�าบรกิารแผ�นละ 0.35 บาท  
- เป+นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี  1 กุมภาพันธ? 2562  เรื่องหลักเกณฑ?และอัตราค�าใช/จ�ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป�ในลักษณะค�าใช/สอย วัสด ุ 
และค�าสาธารณูปโภค  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด�วนมากท่ี  มท 0808.2/ว7120  
ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ?การเบิกจ�ายเงินค�าจ/างเหมาบริการ 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

   



    
ค�าเช�าพ้ืนท่ีเว็บไซด? จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจ/างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต?ของเทศบาล 
ตําบลพ�อมิ่ง 
-เป+นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553  
2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284   
ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2530  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการเบิกค�าใช/จ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542  

   

    
ค�าธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าธรรมเนียมปRายยานพาหนะ ค�าธรรมเนียมศาล  ค�าธรรมเนียมท่ีดิน
หรือค�าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ�ายในประเภทรายจ�ายน้ี ฯลฯ      

    
ค�าเย็บเล�มเอกสาร เข/าปกหนังสือและเอกสารต�างๆ จํานวน 5,000 บาท 

    
 เพ่ือจ�ายเป+นค�าเย็บเล�มเอกสาร เข/าปกหนังสือและเอกสารต�างๆ  

   

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 661,000 บาท 

      

  (1)  ค�ารับรอง                                        ตั้งไว/    20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�ารับรอง ในการต/อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจ�ายเป+นค�ารับรองในการต/อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและการประชุมสภา
ท/องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ   เช�น ค�าอาหาร  
ค�าเครื่องดื่ม ค�าพิมพ?เอกสาร ค�าใช/จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเลี้ยงรับรองรวมท้ัง
ค�าบริการซ่ึงจําเป+นต/องจ�ายเก่ียวกับการรับรองเพ่ือเป+นค�ารับรองในการต/อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  
- เป+นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ�ายเงินค�า
รับรองหรือค�าเลี้ยงรบัรองขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

      

   
  (2)  ค�าเลี้ยงรับรอง                                    ตั้งไว/    11,000  บาท 

   

   

  ท่ีได/รับแต�งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว�างองค?กรปกครองส�วนท/องถ่ินหรือ
องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ให/อยู�ในดุลยพินิจ 
ของผู/บริหารท/องถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจ�ายไม�รวมอยู�ในค�ารับรอง  ให/เบิกจ�ายได/
เท�าท่ีจ�ายจริงและให/แนบบัญชีลายมือช่ือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุมเพ่ือ
ใช/เป+นหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย  โดยมเีจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/องในการดําเนินงาน
เป+นผู/รับรองการจ�าย  

   

   

  - เป+นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381   
ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ�ายเงิน 
ค�ารับรองหรือค�าเลีย้งรับรองขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  
 
 

   



   
  (3) โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ      

                                                                   ตั้งไว/    100,000  บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองในวันสําคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย?งานรบัเสด็จเช้ือพระวงศ?ทุกพระองค? และงานรัฐพิธี
ต�างๆ    เช�น วันปTยมหาราช และวันสําคัญอ่ืนๆ  ค�าพานพุ�ม ค�าพวงมาลา  
ค�าเครื่องสักการบูชา ค�าบรมสาทิสลักษณ? ค�าใช/จ�ายในการส�งเสรมิกิจกรรม
ร�วมงาน ค�าวัสด ุค�าปRาย ค�าอุปกรณ?ต�างๆ ค�าใช/จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเป+นอ่ืนท่ีอยู�ใน
ประเภทน้ี  เป+นไปตาม 

   

   
  1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก/ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13  

พ.ศ.2552    

   

  2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก� 
องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการเบิกค�าใช/จ�ายในการจัดงาน  
การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2559     

   

   

  4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ/อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

   

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 45  ลําดับท่ี 6)    

   
   

  (4) โครงการฝXกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง             ตั้งไว/   300,000  บาท 
   

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายตาม โครงการฝXกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 ของผู/บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ/าง    
ค�าปRาย  ค�าวัสดุอุปกรณ?    ค�าตอบแทนวิทยากร  ค�าอาหาร   อาหารว�างและ
เครื่องดื่ม  ค�าพาหนะเหมาจ�าย  ค�าท่ีพัก  ค�าของท่ีระลึกและค�าใช/จ�ายอ่ืนๆ 
เท�าท่ีจําเป+น ฯลฯ  เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการ
ฝXกอบรมและการเข/ารับการฝXกอบรมของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน พ.ศ.2557 

   

   

  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 79  ลําดับท่ี 2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   
  (5) โครงการวันเทศบาล                                     ตั้งไว/    20,000  บาท 

   

   

  เพ่ือเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล โดยเป+นค�าใช/จ�ายเก่ียวกับ 
การใช/และการตกแต�งสถานท่ี ค�าใช/จ�ายในพิธีเปTดและปTด  ค�าวัสด ุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ?  ค�าประกาศนียบัตร  ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าพิมพ?เอกสาร
และสิ่งพิมพ?  ค�าหนังสือ  ค�าใช/จ�ายในการติดต�อสื่อสาร  ค�าเช�าอุปกรณ?ต�างๆ  
ค�ากระเปYาหรือสิ่งท่ีใช/บรรจุเอกสาร  ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม  ค�าสมนาคุณ
วิทยากร  ค�าอาหาร  ค�าปRายโครงการ  ค�าปRายประชาสัมพันธ?  ค�าใช/จ�ายอ่ืน 
ท่ีจําเป+นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป+นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496     
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องค?กร
ปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542    
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยการเบิกค�าใช/จ�ายในการจัดงาน การจัดการ
แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 79  ลําดับท่ี 1)                                                  

   

   
  (6) โครงการอบรมให/ความรู/ตามพ.ร.บข/อมูลข�าวสารของราชการ  

พ.ศ.2540                                                   ตั้งไว/    30,000  บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการอบรมให/ความรู/ตามพ.ร.บ.ข/อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เพ่ือให/บุคลากรของเทศบาลและตวัแทนชุมชน
ได/รับรู/สิทธิในการเข/าถึงข/อมูลข�าวสารของราชการ โดยจ�ายเป+นค�าใช/จ�าย 
เท�าท่ีจําเป+นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เช�น ค�าปRายโครงการ ค�าอาหารว�างและ
เครื่องดื่ม ค�าอาหารกลางวัน   ค�าวิทยากร ค�าทําเอกสารประกอบการอบรม
ฯลฯ ตลอดจนค�าใช/จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเป+นสําหรับการจัดทําโครงการ  

   

   
  - เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการฝXกอบรมและการ

เข/ารับการฝXกอบรมของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน พ.ศ.2557     

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 79  ลําดับท่ี 3)  

   

   
  (7) โครงการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัว 28 กรกฎาคม     

                                                                   ตั้งไว/  15,000 บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จ พระเจ/าอยู�หัว ค�าพานพุ�ม ค�าพวงมาลา ค�าเครื่องสักการบูชา  
ค�าบรมสาทิสลักษณ? ค�าใช/จ�ายในการส�งเสริมกิจกรรมร�วมงาน   ค�าปRาย ค�าวัสดุ
อุปกรณ? ฯลฯ เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการเบิกจ�ายค�าใช/จ�าย
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559  

   

   

  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 44  ลําดับท่ี 3)  
 
 
 
 
 

   



   
  (8) โครงการวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ/าฯ พระบรมราชินีราชินี              

3 มิถุนายน                                                      ตั้งไว/ 15,000  บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ/าฯ พระบรมราชินี ค�าพานพุ�ม ค�าพวงมาลา  
ค�าเครื่องสักการบูชา ค�าบรมสาทิสลักษณ? ค�าใช/จ�ายในการส�งเสรมิกิจกรรม
ร�วมงาน   ค�าปRาย ค�าวัสดุอุปกรณ? ฯลฯ เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด/วยการเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา 
และการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559  

   

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 45  ลําดับท่ี 4)   

   

   
  (9) โครงการเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ/าพระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนี พันป�หลวง 12 สิงหาคม              ตั้งไว/  15,000  บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ/าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ค�าพานพุ�ม ค�าพวงมาลา  
ค�าเครื่องสักการบูชา ค�าบรมสาทิสลักษณ? ค�าใช/จ�ายในการส�งเสรมิกิจกรรม
ร�วมงาน   ค�าปRาย ค�าวัสดุอุปกรณ? ฯลฯ   เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว�าด/วยการเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬา 
และการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559  

   

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 44  ลําดับท่ี 2)   

   
   

  (10) โครงการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม  ตั้งไว/    30,000  บาท 
   

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล/อม เพ่ือคุ/มครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิ่งแวดล/อม ควบคุมและลดมลพิษ ฯลฯ ในการอนุรักษ?ทรัพยากรและปZา
รวมท้ังสร/างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล/อมและอนุรกัษ?
ทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการปลูกต/นไม/เพ่ือแก/ไขป"ญหา  
ภาวะโลกร/อนและร�วมถวายเป+นราชสักการะแก�พระบาทสมเดจ็พระเจ/าอยู�หัว
สมเด็จพระนางเจ/าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ? ในวาระสาํคัญ
ต�างๆ โดยจ�ายเป+นค�าใช/จ�าย เช�น ค�าจัดซ้ือ ค�าปRาย วัสดุอุปกรณ? ค�าจัดซ้ือ
ต/นไม/ ตลอดจนค�าใช/จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป+นสําหรับการจัดทําโครงการ เป+นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายในการจัดงาน การจัดการ
แข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬาขององค?กรปกครองส�วน
ท/องถ่ิน พ.ศ.2559  

   

   

  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 98  ลําดับท่ี 1)   
 
 
 
 
 
 

   



   
  (11) โครงการเสรมิสร/างคุณธรรม จริยธรรมและสร/างความโปร�งใสในการ

ปฏิบัติงาน                                                ตั้งไว/  20,000  บาท    

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการดําเนินโครงการเสรมิสร/างคุณธรรม จรยิธรรม 
คณะผู/บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ/างและประชาชน ในกิจกรรมส�งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร/างความปรองดองสมานฉันท? พร/อมน/อมนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิตตําบลพ�อมิ่ง โดยจ�ายเป+นค�าใช/จ�าย
เท�าท่ีจําเป+นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เช�น ค�าปRาย วัสดุอุปกรณ? ตลอดจนค�าใช/จ�าย
อ่ืนๆ ท่ีจําเป+นสําหรับการจัดทําโครงการ 

   

   
  - เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการฝXกอบรมและการ

เข/าฝXกอบรมของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน พ.ศ.2557    

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 81  ลําดับท่ี 12)   

   

   
  (12) โครงการอบรมและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน     

                                                          ตั้งไว/ 25,000 บาท                   

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการอบรมและเพ่ิมสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ/าง   
โดยจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายเท�าท่ีจาํเป+นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เช�น ค�าจัดซ้ือ  
ค�าปRาย วัสดุอุปกรณ? ตลอดจนค�าใช/จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป+นสาํหรับการจัดทําโครงการ
เป+นไปตาม 

   

   
  1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก/ไขเพ่ิมเตมิ  

ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552    

   
  2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ให/แก�องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542    

   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการฝXกอบรม 

ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2557    

   
  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 81  ลําดับท่ี 13)  

   
   

  (13) โครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือการพัฒนา  ตั้งไว/  60,000  บาท 
   

   

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจ�ายเป+น
ค�าใช/จ�ายเท�าท่ีจําเป+นเก่ียวเน่ืองกับโครงการ เช�น ค�าจัดซ้ือ ค�าปRาย วัสดุ
อุปกรณ? ตลอดจนค�าใช/จ�ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป+นสําหรับการจัดทําโครงการ เป+นไปตาม 

   

   
  1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก/ไขเพ่ิมเตมิ  

ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552    

   
  2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

ให/แก�องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542    

   
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการฝXกอบรม 

ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2557    

   

  (แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 80  ลําดับท่ี 4)   
 
 
 

   



   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข/าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าของขวัญ  ของรางวัล เงินรางวัล ในงานพิธีต�างๆหรือกิจกรรมพิเศษ
ต�างๆ สําหรับแจกให/แก�แขกของเทศบาล และเป+นของขวัญของท่ีระลีก  
เพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนสําหรับเมืองต�างตามโครงการแลกเปลี่ยนพนักงาน 
เพ่ือศึกษาดูงานหรือเงินรางวัลแก�ผู/สนับสนุนฯลฯ  
- เป+นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข/าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

    
ค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช�น   ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ณ  ท�าอากาศยาน   ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช/สนามบิน
ค�าลงทะเบียนการเข/าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป+นในการเดินทางไปราชการ  
ของคณะผู/บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ/าง   
และพนักงานจ/างเทศบาล  ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิต�อราชการ   
- เป+นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด/วยค�าใช/จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ/าหน/าท่ีท/องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

   

    
ค�าใช/จ�ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและท/องถ่ิน จํานวน 500,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลพ�อมิ่งตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  (กรณคีรบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน�ง
ว�าง และกรณคีณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให/มีการเลือกตั้งใหม� และกรณี
อ่ืนๆ ) อีกท้ังให/ความร�วมมือในการประชาสัมพันธ? การรณรงค? หรือการให/ข/อมูล
ข�าวสารแก�ประชาชนให/ทราบถึงสทิธิและหน/าท่ีและการมีส�วนร�วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผู/แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  
สมาชิกสภาจังหวัด โดยจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  ค�าวัสด ุ  
เครื่องเขียน  และอุปกรณ?  ค�าถ�ายเอกสาร  ค�าพิมพ?เอกสารและสิ่งพิมพ?   
ค�าหนังสือ  ค�าใช/จ�ายในการติดต�อสื่อสาร  ค�าเช�าอุปกรณ?ต�างๆ  ค�ากระเปYาหรือสิ่ง
ท่ีใช/บรรจุเอกสาร  ค�าของสมนาคุณ  ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม   
ค�าสมนาคุณวิทยากร  ค�าอาหาร  ค�ายานพาหนะ  ค�าปRายโครงการ   
ค�าปRายประชาสัมพันธ?  ค�าตอบแทนคณะกรรมการ  ค�าใช/จ�ายอ่ืนท่ีจาํเป+นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  เป+นไปตาม 

   



1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก/ไขเพ่ิมเตมิถึง  
 ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก� 
องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3028  
ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ/อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3675  
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 

    
ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม/ กระเช/าดอกไม/ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นเงินค�าพานพุ�มดอกไม/ พานประดับพุ�มดอกไม/ พานพุ�มเงินพุ�มทอง
กรวยดอกไม/ พวงมาลัย ช�อดอกไม/ กระเช/าดอกไม/ หรือพวงมาลา  
สําหรับวางอนุเสารยี? หรือใช/ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
ในวโรกาสต�าง ๆ   
- เป+นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284   
ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2530  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด/วยการเบิกค�าใช/จ�ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542   

   

    
โครงการศูนย?ปฏิบัติการร�วมในการช�วยเหลือประชาชนขององค?กรปกครองส�วน
ท/องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปะนาเระ ประจําป�งบประมาณ 2563 

จํานวน 15,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าใช/จ�ายในการดําเนินการโครงการศูนย?ปฏิบัติการร�วม 
ในการช�วยเหลือประชาชนขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี 
อําเภอปะนาเระ ประจําป�งบประมาณ 2563  โดยมีค�าใช/จ�ายประกอบด/วยค�าจ/าง
เหมาบริการเจ/าหน/าท่ีจัดเก็บข/อมลูและเจ/าหน/าท่ีบันทึกข/อมลู ค�าวัสดุ อุปกรณ?
ครุภณัฑ? เครื่องเขียนแบบพิมพ?ต�างๆและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/อง ฯลฯ เป+นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด/วยค�าใช/จ�าย เพ่ือช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน/าท่ี
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด/วยเงินอุดหนุนขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ.2559และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข/อง 
(แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 81  ลําดับท่ี 14)   
 
 
 
 
 
 
 

   



   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 60,000 บาท 

   

  (1) ค�าบํารุงรักษา/ซ�อมแซมครภุณัฑ? ตั้งไว/    20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช/สํานักงาน หรือซ�อมแซมครภุณัฑ?
ต�างๆ เช�น เครื่องพิมพ?ดีด   เครื่องคอมพิวเตอร?  โต[ะ เก/าอ้ี ตู/เก็บเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรศัพท?  ตลอดจนค�าบํารุงรักษาซ�อมแซม
ยานพาหนะ รถยนต? รถจักยานยนต?  เครื่องมือ  เครื่องจักร และเครือ่งทุ�นแรง
ต�างๆ ฯลฯท่ีชํารุดเสียหาย  
(2) ค�าบํารุงรักษา/ซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร/าง     ตั้งไว/    20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร/างต�างๆท่ีชํารุด
เช�น อาคาร   สิ่งก�อสร/าง ฯลฯ ให/อยู�ในสภาพด ี 
(3) ค�าบํารุงรักษา/ซ�อมแซมวัสด ุ              ตั้งไว/    20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป+นค�าบํารุงหรือซ�อมแซมทรัพย?สินอ่ืนๆท่ีชํารดุเสยีหาย  เช�นวัสดุ
ต�างๆ เป+นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก/ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก�องค?กร
ปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 

   

   

  3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป�ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

   

   

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป� 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  

   

   

  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท/องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  

   

   

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ?และอัตราค�าใช/จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป�ในลักษณะค�าใช/สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   
ค�าวัสดุ รวม 168,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดสุํานักงาน  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได/แก�  กระดาษ  หมึก  ดินสอ
แบบพิมพ?ต�างๆ  ปากกา  ไม/บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป\ก  เข็มหมุด   
กระดาษคาร?บอน กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟRม  สมุดบัญชี   
สมุดประวัติข/าราชการ   แบบพิมพ?  ผ/าสําล ี ตรายาง นํ้าดื่ม ซอง  ธงชาติ   
เครื่องคิดเลข ฯลฯ สิ่งพิมพ?ท่ีได/จากการซ้ือหรือจ/างพิมพ? เช�น วารสารหนังสือพิมพ?
รายวัน   สําหรับเทศบาลและหมู�บ/าน ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุไฟฟRาและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดไุฟฟRาและวิทย ุ รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง    
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได/แก� ค�าอุปกรณ?ไฟฟRา
ต�างๆ เช�น หลอดไฟฟRา ปลั๊กไฟ สวิทซ? ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ?ไฟฟRา 
ท่ีชํารุดเสยีหายของเทศบาล อาคารและสถานท่ีอ่ืนๆท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล และในงานประเพณีต�างๆ ตลอดจนอุปกรณ?ต�างๆเก่ียวกับเครื่องรับ-ส�ง
วิทยุสื่อสาร เครื่องไฟฟRาชนิดต�างๆ เช�นไฟฉุกฉินอัตโนมัต ิ 
แบตเตอรี่ใช/กับเครื่องรับ-ส�งวิทยุสื่อสาร รวมท้ังไฟฉายและถ�ายไฟฉาย  
เพ่ือใช/กับเครื่องขยายเสยีงและวัสดุอ่ืนๆท่ีจําเป+น ฯลฯ 
เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสดุและ
ครุภณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุงานบ/านงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุงานบ/านงานครัว  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น แปรง ไม/กวาด สบู�
ผงซักฟอก ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสดุและ
ครุภณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุก�อสร/าง จํานวน 5,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร/าง  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน 
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ไม/
ต�างๆ ส ีค/อน ตะปู ปูนซีเมนต? อิฐ กระเบ้ือง สังกะส ีทราย แผ�นเหลก็  
ท�อประปาฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

   

   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 5,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ยางนอก  
ยางใน สายไมล? แบตเตอรี ่ฯลฯเป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  
 
 
 
 
 

   



   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิง่ของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น นํ้ามันเครื่อง
และหล�อลื่นต�างๆใช/กับรถยนต?และรถจักรยานยนต? เครื่องตัดหญ/า ฯลฯ ท่ีใช/ใน
กิจการของเทศบาล 
เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

   

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุการเกษตร  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น สารเคมีปRองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว? อาหารสตัว? พันธุ?พืช พันธุ?ต/นไม/ ปุYย พันธุ?สัตว?ป�กและสตัว?นํ้า
นํ้าเช้ือพันธุ?สัตว? วัสดเุพราะชํา อุปกรณ?ในการขยายพันธุ?พืช เช�น ใบมีดเชือก ผ/าใบ
หรือผ/าพลาสติก ฯลฯ เพ่ือใช/ในการประดับตกแต�งจัดสวนภายในบรเิวณ
เทศบาล เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

   

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง   หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น กระดาษเขียน
โปสเตอร?  ฟTล?ม เมมโมรีการ?ด  รูปสีหรือขาวดาํท่ีได/จากการล/าง อัด ขยาย พู�กัน
และส ีฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร�ท่ีลักษณะคงทนถาวรและมีอาย ุ
การใช/งานในระยะเวลาและเผยแพร� ประมาณ  1  ป�  
แต�มีราคาหน�วยหน่ึง/หน่ึงชุด ไม�เกิน  5,000  บาท เช�น ขาตั้งกล/อง   
เครื่องกรอเทป  เลนส?ซูม ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

   



2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุกีฬา  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป 
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ห�วงยาง   ลูกฟุตบอล  ลูกปTงปอง 
ไม/ตีปTงปอง ลูกแชร?บอล ไม/แบดมนิตัน  ตะกร/อ  ตะกร/าหวายแชร?บอล   
ตาข�ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

   

   
วัสดุคอมพิวเตอร? จํานวน 40,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุคอมพิวเตอร?  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น แผ�นดิสก? โปรแกรม
ปฏิบัติการ หมึกพิมพ? และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/องกับคอมพิวเตอร? ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

   

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 3,000 บาท 

    
 

เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/อง 
กับเครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  
 
 

   



   
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าวัสดุอ่ืนๆ  รายจ�ายเพ่ือให/ได/มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช/งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  เป+นค�าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถจัดเข/าประเภท
วัสดุในกลุ�มตัวอย�างได/ เป+นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตาม
งบประมาณขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป+นวัสด ุ
และครภุณัฑ?ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
ค�าสาธารณูปโภค รวม 496,000 บาท 

   
ค�าไฟฟRา จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าไฟฟRาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยู�ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล และใช/ในงานประเพณีและรัฐพิธี เป+นไปตาม   
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป�ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก/ไขป"ญหาค�าสาธารณูปโภค 
ค/างชําระ 
4) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค�าบริการโทรศัพท? จํานวน 40,000 บาท 

   
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าโทรศัพท?พ้ืนฐาน  ค�าโทรศัพท?เคลื่อนท่ี ฯลฯ  และให/หมายความ
รวมถึงค�าใช/จ�ายเพ่ือให/ได/ใช/บริการดังกล�าวและค�าใช/จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช/
บริการ  เช�น  ค�าเช�าเครื่อง  ค�าเช�าหมายเลขโทรศัพท?    ค�าบํารุงรักษาสาย
ฯลฯ เป+นไปตาม  หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน  
ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ 
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป� 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 
 
 
 
 
 

   



   
ค�าบริการไปรษณีย? จํานวน 8,000 บาท 

   
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าไปรษณีย?  ค�าธนาณัต ิ ซ้ือดวงตราไปรษณียากร    
ค�าเช�าตู/ไปรษณยี?  เช�น  ค�าฝากส�งไปรษณีย?รายเดือน ค�าธรรมเนียม   
ค�าอากรแสตมป̂  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการติดต�อราชการของหน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข/องกับเทศบาล เป+นไปตาม หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท/องถ่ิน  
ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรบั – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป� 
ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

   

   
ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 48,000 บาท 

   
  

เพ่ือจ�ายเป+นค�าโทรสาร ค�าเทเลกซ? ค�าวิทยุติดตามตัว ค�าวิทยุสื่อสาร ค�าสื่อสาร
ผ�านดาวเทียม ค�าใช/จ�ายเก่ียวกับการใช/ระบบอินเทอร?เน็ต รวมถึงอินเทอร?เน็ต
การ?ดและค�าสื่อสารอ่ืน ๆ เช�น ค�าเคเบ้ิลทีวี ค�าเช�าช�องสัญญาณดาวเทียม  
เป+นต/น และให/หมายความรวมถึงค�าใช/จ�ายเพ่ือให/ได/ใช/บริการดังกล�าว 
และค�าใช/จ�ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช/บริการ เป+นไปตามหนังสือกรมส�งเสริม 
การปกครองท/องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป�ขององค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน 

   

  
งบลงทุน รวม 283,000 บาท 

   
ค�าครุภัณฑ> รวม 83,000 บาท 

   
ครุภณัฑ?สาํนักงาน       

    
เคาท?เตอร?ประชาสัมพันธ? จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือเคาเตอร?ประชาสัมพันธ? จํานวน 1 ตัวๆละ 20,000 บาท 
เป+นเงิน 20,000 บาท เพ่ือใช/ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป+นครุภณัฑ?ท่ีไม�มีกําหนด 
ไว/ในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ?และมีความจําเป+นต/องจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน
โดยประหยดั เป+นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
(แผนพัฒนาท/องถ่ิน พ.ศ. 2561–2565 หน/าท่ี 104 ลําดับท่ี  1) 

      

    
โต[ะพับเอนกประสงค? จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือโต[ะพับเอนกประสงค?โฟเมก/าขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  
เสรมิคานขวาง มีขนาดไม�น/อยกว�า 75x180x75 จํานวน 10 ตัวๆละ 3,500 บาท
เป+นเงิน 35,000 บาท เพ่ือใช/ในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงเป+นครุภณัฑ?ท่ีไม�มีกําหนด 
ไว/ในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ?และมีความจําเป+นต/องจัดซ้ือตามราคาท/องถ่ิน
โดยประหยดัเป+นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
 
 
 
 

 
    



   
ครุภณัฑ?โฆษณาและเผยแพร�       

    
โทรทัศน?แอลอีด ี(LED TV) จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป+นค�าจัดซ้ือโทรทัศน? แอลอีด ี(LED TV)  
จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป+นเงิน 8,000 บาท โดยมีคณุลักษณะพ้ืนฐาน
ดังน้ี 
  - ระดับความละเอียดเป+นความละเอียดของ   
    จอภาพ (Resolution) 1,366x768 พิกเซล  
  - ขนาดท่ีกําหนดเป+นขนาดจอภาพข้ันต่ํา 32 น้ิว  
  - แสดงภาพด/วยหลอดภาพ แบบ LED backlight  
  - ช�องต�อ HDMI ไม�น/อยกว�า 2 ช�อง เพ่ือการเช่ือมต�อสัญญาณภาพและเสียง 
  - ช�องต�อ USB ไม�น/อยกว�า 1 ช�อง รองรับไฟล? ภาพ เพลง และภาพยนตร? 
  - มีตัวรับสัญญาณ Digital  ในตัว 
- เป+นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ?       

    
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ? จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือเป+นค�าใช/จ�ายครั้งหน่ึงซ่ึงมีวงเงินเกินกว�า 5,000 บาท สําหรับการบํารุงรักษา

และปรับปรุงครภุัณฑ?ให/สามารถใช/งานได/ตามปกต ิเป+นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  

      

   
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร!าง รวม 200,000 บาท 

   
อาคารต�าง ๆ 

   

   
 โครงการก�อสร/างปRายประชาสมัพันธ?หน/าสํานักงานเทศบาล จํานวน 200,000 บาท 

   

  โครงการก�อสร/างปRายประชาสมัพันธ?หน/าสํานักงานเทศบาล  
                                                                      ตั้งไว/ 200,000 บาท   
เพ่ือจ�ายเป+นค�าก�อสร/างปRายประชาสัมพันธ?หน/าสํานักงานเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง
ขนาด 2.40x4.80 เมตร จํานวน 2 ปRาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง
เป+นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก/ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให/แก� 
องค?กรปกครองส�วนท/องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท/องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน/าท่ี 80  ลําดับท่ี  6) 

   

 

 



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,064,020 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,207,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ(ายประจํา) รวม 1,207,020 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,005,600 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือน  และเงินปรบัปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล   
กองการศึกษา     3  อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให+กับ 
พนักงานเทศบาล ดังน้ี 
1.1)  ผู+อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 435,600 บาท 
1.2)  นักวิชาการศึกษา   จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 180,720 บาท  
1.3)  นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหน�ง เป�นเงิน 389,280 บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปA บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)  
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 

      

      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง  
ประกาศ     ก.จ.,  ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชนIตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และ
ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค�าจ+าง 
และการให+ลูกจ+างขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ินได+รับค�าจ+าง (ฉบับท่ี 4)  

    

 

  

      

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑIการเลื่อนข้ันเงินเดือนข+าราชการ
และพนักงานส�วนท+องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

    

 

  

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตาํแหน�งของพนักงานเทศบาล  ตําแหน�งนักบริหารงาน
การศึกษา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจ�ายไว+ไม�เกิน
12 เดือน เป�นไปตาม 

    

 

  

    
 

1) พระราชบัญญตัิระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     

 

  

    
 

2) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542     

 

  

    

 

3) พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก+ไข 
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 

    

 

  

    

 

4) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปA บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

    

 

  



    

 

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด+วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนข+าราชการและลูกจ+างประจําส�วนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2553
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 

    

 

  

    

 

6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท+องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

    

 

  

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ+าง จํานวน 158,760 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทน และเงินปรับปรุงค�าตอบแทน ให+แก�พนักงานจ+าง
1 อัตรา จํานวน  12 เดือน โดยจ�ายให+พนักงานจ+าง   ดังน้ี 
- ผู+ช�วยเจ+าพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน  158,760  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปA บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ+าง(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ+าง          

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ+าง จํานวน 660 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                                ตั้งไว+   660   บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให+แก�พนักงานจ+าง 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 660 บาท ดังน้ี 
- ผู+ช�วยเจ+าพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหน�ง     เป�นเงิน  660  บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินปA บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑIการให+พนักงานส�วนท+องถ่ิน
ลูกจ+าง และพนักงานจ+างขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน ได+รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบดําเนินงาน รวม 837,000 บาท 

   
ค/าตอบแทน รวม 249,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู+ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนIแก�องคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน จํานวน 140,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชนIตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ         ตั้งไว+  20,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชนIตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปA)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ+าง  กองการศึกษา  ตามหลักเกณฑI 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยการกําหนดเงินประโยชนIตอบแทน 
อ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปAแก�พนักงานส�วนท+องถ่ิน  
ให+เป�นรายจ�ายอ่ืนขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด+วยการกําหนดเงินประโยชนIตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปAแก�พนักงานส�วนท+องถ่ินให+เป�นรายจ�ายอ่ืน
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให+แก�เจ+าหน+าท่ีผู+ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต+                                     ตั้งไว+    120,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให+แก�เจ+าหน+าท่ีผู+ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต+   ตั้งแต� 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
จํานวน  4  อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.  
ท่ีมท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางการ
คํานวณภาระค�าใช+จ�ายด+านการบรหิารงานบุคคล 
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน    

      

      

  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธI 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑI เง่ือนไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชนIตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป�นเงินรางวัลประจําปAสําหรับพนักงานส�วนท+องถ่ิน ลูกจ+าง และพนักงานจ+าง
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2558   

    

 

  

      

4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ+อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลกัเกณฑI
เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนIตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําปA  

    

 

  

      

      

    

 

  



   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการให+กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ+างเทศบาล ท่ีได+รับอนุมตัิให+ปฏิบัตหิน+าท่ีนอกเวลา
ราชการปกต ิหรือ วันหยุดราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน  
ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด+วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2559 

      

   
ค�าเช�าบ+าน จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ+านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได+รับ  เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด+วยค�าเช�าบ+าน 
ของข+าราชการส�วนท+องถ่ิน  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด+วยค�าเช�าบ+าน 
ของข+าราชการส�วนท+องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด+วยค�าเช�าบ+าน 
ของข+าราชการส�วนท+องถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด+วยค�าเช�าบ+าน 
ของข+าราชการส�วนท+องถ่ิน  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑIและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน
ค�าเช�าบ+านของข+าราชการส�วนท+องถ่ิน 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได+รับ  เป�นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด+วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท+องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
 
 
 
 
 

      



   
ค/าใช4สอย รวม 430,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าโฆษณาและเผยแพร� เช�น การจ+างเหมาโฆษณาและเผยแพร�ข�าว

ทางวิทยุกระจายเสียง การทําสิ่งพิมพIต�างๆ แผ�นพับ วารสาร รวมถึง  
ค�าจัดทําปQายรณรงคIประชาสัมพันธIภารกิจในหน+าท่ีของเทศบาล      

      

    
ค�าเย็บเล�มหนังสือ ค�าเข+าปกหนังสอื จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บเล�มหนังสือ  ค�าเข+าปกหนังสือ เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก+ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+แก� 
องคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปAขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑIและอัตราค�าใช+จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปAในลักษณะค�าใช+สอย 
และค�าสาธารณูปโภค 

      

   
รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  (1) โครงการส�งเสริมกิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธIเด็กและเยาวชน 
ตําบลพ�อมิ่ง                                                     ตั้งไว+   100,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช+จ�ายในการดําเนินโครงการส�งเสริมกิจกรรมสันทนาการและ
สานสมัพันธIเด็กและเยาวชนตําบลพ�อมิ่ง  เป�นค�าจัดสถานท่ี ค�าปQาย   
ค�าวัสด ุ อุปกรณI  ค�าเครื่องดืม่  ค�าของขวัญของรางวัล ฯลฯ เป�นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยการเบิกค�าใช+จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขัน
กีฬาและการส�งนักกีฬาเข+าร�วมการแข�งขันกีฬา 
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท+องถ่ิน  พ.ศ. 2561 -  2565  หน+าท่ี 47  ลําดับท่ี 9)   
(กองการศึกษา)    
(2) โครงการค�ายเยาวชนภาคฤดรู+อน                     ตั้งไว+  100,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช+จ�ายในการฝUกอบรมจรยิธรรมให+กับเด็กและเยาวชน 
ในภาคฤดูร+อน จ�ายเป�นค�าวัสด ุอุปกรณI ค�าอาหาร ค�าเครื่องดื่ม  
ค�าสมนาคุณ ฯลฯ  เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยการ 
เบิกค�าใช+จ�ายในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข+าร�วม
การแข�งขันกีฬาขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท+องถ่ิน พ.ศ.2561 - 2565 หน+าท่ี 48 ลําดับท่ี 10)                          
(กองการศึกษา)                                    

      



   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข+าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าของขวัญ  ของสมนาคุณ ของรางวัล ของกองการศึกษา 
เป�นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด+วยการเบิกจ�ายค�าใช+จ�าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข�งขันกีฬาและการส�งนักกีฬาเข+าร�วมการแข�งขันกีฬา
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ.2559 

      

    
ค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช�น  ค�าเบ้ียเลีย้งเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก  ค�าบริการจอดรถ   
ณ  ท�าอากาศยาน  ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียมในการใช+สนามบิน
ค�าลงทะเบียนการเข+าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นในการเดินทางไปราชการ   
ของคณะผู+บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ+าง  และพนักงาน
จ+างเทศบาล  ท่ีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิต�อราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ+าหน+าท่ีท+องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ+าหน+าท่ีท+องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด+วยค�าใช+จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ+าหน+าท่ีท+องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

    
สนับสนุนส�งเสริมการเรยีนการสอนกิรออาต ี จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการเรยีนการสอนกิรออาตีของเด็กและเยาวชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามในตําบลพ�อมิ่ง   เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก+ไขเพ่ิมเตมิ  
ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+แก� 
องคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท+องถ่ิน  พ.ศ. 2561 -  2565  หน+าท่ี 47  ลําดับท่ี 8)    
(กองการศึกษา) 

      

   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 40,000 บาท 

      

  (1) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครภุัณฑI       ตั้งไว+    30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช+สํานักงาน หรือซ�อมแซม
ครุภณัฑIต�างๆ เช�น เครื่องคอมพิวเตอรI เครื่องพิมพI กล+องถ�ายรูป ฯลฯ ท่ีชํารุด
เสียหาย     
(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรพัยIสินอ่ืนๆ      ตั้งไว+     10,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงหรือซ�อมแซมทรัพยIสินอ่ืนๆท่ีชํารดุเสยีหาย เช�น  
วัสดุต�างๆ เป�นไปตาม  
 

      



1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก+ไขเพ่ิมเตมิ 
ถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+แก� 
องคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําปAขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําปA 
ขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน  
5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท+องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑIและอัตราค�าใช+จ�ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําปAในลักษณะค�าใช+สอย 
และค�าสาธารณูปโภค   

   
ค/าวัสดุ รวม 158,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช�น กระดาษ หมึก ดินสอ แบบพิมพIต�างๆ ปากกา ไม+บรรทัด ยางลบ 
 ลวดหนีบกระดาษ เปVก เข็มหมุด กระดาษคารIบอน กระดาษไข  
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟQม สมุดบัญชี สมุดประวัติข+าราชการ  
แบบพิมพI ผ+าสําล ีตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพIท่ีได+จากการซ้ือจ+างพิมพI 
ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  
 
 
 
 

      



   
วัสดุไฟฟQาและวิทย ุ จํานวน 5,000 บาท 

    

 

เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดไุฟฟQาและวิทย ุ รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไม�ยืนนาน สิ้นเปลือง      
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น หลอดไฟฟQา
ปลั๊กไฟ สวิทซI ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลีย่นอุปกรณIไฟฟQาท่ีชํารุดเสียหาย
ของ อาคารและสถานท่ีอ่ืนๆ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  

    

 

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลงิและหล�อลื่น รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึง 
สิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งาน 
ไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เช�น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกYาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ�าน แกYสหุงต+ม  
นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น กระดาษเขียน
โปสเตอรI พู�กันและสีฟZลIม เมมโมรีก่ารIด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ�นซีด ีรูปสี
หรือขาวดําท่ีได+จากการล+าง อัด ขยาย ฯลฯ   เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณ  

      



   
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุกีฬา รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น  ห�วงยาง  ลกูฟุตบอล 
ลูกปZงปอง  ไม+ตีปZงปอง  ลูกแชรIบอล  ไม+แบดมินตัน  ตะกร+อ  ตะกร+าหวาย 
แชรIบอล  ตาข�ายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลาฯลฯ  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรI จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรI รายจ�ายเพ่ือให+ได+มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช+งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ผงหมึก   
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพIแบบเลเซอรI  แผ�นกรองแสง
แปQนพิมพI   เมาสI  อุปกรณIบันทึกข+อมูล  เมนบอรIด  เมมโมรี่ชิป   
โปรแกรมคอมพิวเตอรI ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย
ตามงบประมาณขององคIกรปกครองส�วนท+องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท+องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุและ
ครุภณัฑIตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
ค/าครุภัณฑ: รวม 20,000 บาท 

   
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑI       

    
ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑI จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าใช+จ�ายครั้งหน่ึงซ่ึงมวีงเงินเกินกว�า 5,000 บาท สําหรบัการ
บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑIให+สามารถใช+งานได+ตามปกต ิเป�นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558      

      

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,177,440 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 961,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ+ายประจํา) รวม 961,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,720 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช�าง
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป�นเงิน 573,720 บาท ดังน้ี 
1.1)  ผู)อํานวยการกองช�าง    จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน 435,600 บาท 
1.2)  นายช�างโยธา            จํานวน  1  ตําแหน�ง  เป�นเงิน 138,120 บาท 
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ินเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) 
 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683  
ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ�ายเงินเดือนและประโยชนF
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค�าจ)างและการให)ลูกจ)างขององคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ินได)รับค�าจ)าง (ฉบับท่ี 4) 

      

      

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑFการเลื่อนข้ันเงินเดือนข)าราชการ 
และพนักงานส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

  

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว                   ตั้งไว)  21,300 บาท  
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก�พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา    
โดยคํานวณตั้งจ�ายไม�เกิน 12 เดือน  เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 

      



   

  3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑFการให)ข)าราชการหรือ
พนักงานส�วนท)องถ่ินได)รับเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.      
ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธF 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ 
เบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให)ข)าราชการการหรือ
พนักงานส�วนท)องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ได)รับเงินเดือนค�าตอบแทนเป�นรายเดือนเท�ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน�ง) 

   

      
  4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

ของข)าราชการและลูกจ)างประจําของส�วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
      

      

  5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให)พนักงานส�วนท)องถ่ินลูกจ)าง 
และพนักงานจ)างขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ินได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว(ฉบับ
ท่ี 2)  

      

   
เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินประจําตาํแหน�งของผู)อํานวยการกองช�าง  อัตราเดอืน
ละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจ�ายไว)ไม�เกิน 12 เดือน เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญตัิเงินเดือนและเงินประจําตําแหน�ง พ.ศ. 2538 และท่ีแก)ไขถึง (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข)าราชการและลูกจ)างประจําส�วนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553  
ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

      

   
ค�าตอบแทนพนักงานจ)าง จํานวน 308,520 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินค�าตอบแทนและเงินปรับปรุงค�าตอบแทนพนักงาน
จ)าง จํานวน  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ�ายให)พนักงานจ)าง ตําแหน�ง ดังน้ี 
- ผู)ช�วยนายช�างโยธา  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 165,000 บาท 
- ผู)ช�วยเจ)าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 143,520 บาท  
- เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน 
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 

      



      

  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ)าง 

      

   
เงินเพ่ิมต�าง ๆของพนักงานจ)าง จํานวน 15,900 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมค�าครองชีพช่ัวคราว                           ตั้งไว)   15,900  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแก�พนักงานจ)าง จํานวน  1  อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังน้ี  
- ผู)ช�วยเจ)าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เป�นเงิน 15,900 บาท 
- เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป= บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน                                        
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑFการให)พนักงานส�วนท)องถ่ิน ลูกจ)าง และพนักงานจ)างของ
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน ได)รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,216,000 บาท 

   
ค/าตอบแทน รวม 406,000 บาท 

   
ค�าตอบแทนผู)ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนFแก�องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน จํานวน 350,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ          ตั้งไว)  30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป=)  
แก�พนักงานเทศบาล พนักงานจ)าง  กองช�าง   ตามหลักเกณฑFท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืน 
เป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=แก�พนักงานส�วนท)องถ่ิน 
ให)เป�นรายจ�ายอ่ืนขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด)วยการกําหนดเงินประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป�นเงินรางวัล
ประจําป=แก�พนักงานส�วนท)องถ่ินให)เป�นรายจ�ายอ่ืนขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน
พ.ศ. 2557 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธF 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑF เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=สําหรับ
พนักงานส�วนท)องถ่ิน ลูกจ)าง และพนักงานจ)างขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน
พ.ศ. 2558 

      



      

  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 
 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ)อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑF เง่ือนไข และวิธีการกําหนดประโยชนFตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษ 
อันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจําป=      

      

        (2) เงินค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง  ตั้งไว) 200,000  บาท       

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ)าง    
ผู)แทนประชาคมหมู�บ)าน/ตําบล  ข)าราชการท่ีร�วมเป�นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ)าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ)างโครงการก�อสร)างของเทศบาล หรือคณะกรรมการ
อ่ืนๆ   ท่ีมีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายกําหนด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต�อไปน้ี 

      

      

  1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 3652   
ลงวันท่ี  17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซ้ือหรือการจ)าง  คณะกรรมการตรวจการจ)าง  และผู)ควบคุมงานก�อสร)างขององคFกร
ปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.3/ว 4231   
ลงวันท่ี  9  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกค�าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซ้ือ
หรือการจ)าง  คณะกรรมการตรวจการจ)าง  และผู)ควบคุมงานก�อสร)างขององคFกร
ปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      
  (3) ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให)แก�เจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดน

ภาคใต)                                                                    ตั้งไว)   120,000  บาท  
      

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนให)แก�เจ)าหน)าท่ีผู)ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต) ตั้งแต� 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 ของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ)างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ)าง
ท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา เป�นไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ)อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค�าใช)จ�ายด)านการบริหารงานบุคคลขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน      

      

   
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินตอบแทนการปฏบัิติงานนอกเวลาราชการให)กับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ)างท่ีได)รับอนุมัติให)ปฏิบัติหน)าท่ีนอกเวลาราชการ ปกติ หรือ วันหยุดราชการ
เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 
 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรือ่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2559 
 
 
 

      



   
ค�าเช�าบ)าน จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าเช�าบ)านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได)รับ  เป�นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน
พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ินท)องถ่ิน
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน 
 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด)วยค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน 
ค�าเช�าบ)านของข)าราชการส�วนท)องถ่ิน 

      

   
เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได)รับ  เป�นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส�วนท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค/าใช2สอย รวม 589,000 บาท 

   
รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงบริการ       

    
ค�าจ)างเหมาซ�อมแซมประปา จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาเดินท�อประปา และติดตั้งอุปกรณFประปาเพ่ิมเติม ปรับปรุง

ซ�อมแซมระบบประปา และซ�อมบํารุงรักษากิจการประปา   
      

    
ค�าจ)างเหมาบุคคลตัดหญ)าริมข)างทาง ตัดต)นไม)ริมทาง และในท่ีสาธารณะ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาบุคคลตดัหญ)ารมิข)างทาง ตัดต)นไม)ริมทาง และในท่ีสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 

      



    
ค�าจ)างเหมาพนักงานจัดเก็บและดแูลระบบประปา จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาพนักงานจัดเก็บและดูแลระบบประปา ซ�อมแซม 
ระบบประปา และซ�อมบํารุงรักษากิจการประปา เป�นไปตาม 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก)ไขเพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท 
รายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป=ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช)จ�ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป=ในลักษณะค�าใช)สอยและค�าสาธารณูปโภค 

      

    
ค�าติดตั้งไฟฟPา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจ)างเหมาเดินสาย และตดิตั้งอุปกรณFไฟฟPาเพ่ิมเตมิภายในอาคาร  
และบรเิวณสํานักงานของเทศบาล ค�าธรรมเนียม การบํารุงรักษาหรอืซ�อมแซม 
ระบบไฟฟPาและอุปกรณF ค�าติดตั้งมิเตอรFไฟฟPาสาธารณะ ค�ามิเตอรFชํารุดเสียหาย ฯลฯ   

      

    
ค�าเย็บเล�มหนังสือ เข)าปกเอกสาร และเอกสารต�างๆ จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ�ายเป�นค�าเย็บเล�มหนังสือ  เข)าปกเอกสาร และเอกสารต�างๆ        

    
ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให)แก�เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งก�อสร)าง 

จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจ�ายเป�นค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให)แก�เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งก�อสร)าง   
      

   
รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการท่ีไม�เข)าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ราชอาณาจักร  เช�น    ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก   
ค�าบริการจอดรถ  ณ  ท�าอากาศยาน   ค�าผ�านทางด�วนพิเศษ  ค�าธรรมเนียม 
ในการใช)สนามบิน  ค�าลงทะเบียนการเข)าอบรม หรืออ่ืนๆ  ท่ีจําเป�นในการเดินทาง 
ไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล    และพนักงานจ)างเทศบาล  ท่ีเดินทาง 
ไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต�อราชการ  เป�นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ)าหน)าท่ีท)องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

        
 

      



   
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 246,000 บาท 

      

  1) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมครภุัณฑF             ตั้งไว)    30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมเครื่องใช)สํานักงาน หรือซ�อมแซม 
ครุภณัฑFต�างๆ เช�น เครื่องพิมพFดีด เครื่องคอมพิวเตอรF ฯลฯ ท่ีชํารุดเสียหาย  
(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร)าง ตั้งไว) 186,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมท่ีดินและสิ่งก�อสร)างต�างๆ  
ท่ีชํารุดเสยีหาย เช�น สะพาน อาคาร ถนน ซ�อมแซมระบบไฟฟPา  
และอุปกรณFไฟฟPาสาธารณะ ระบบประปาหมู�บ)าน สิ่งก�อสร)าง ท�อระบายนํ้า ฯลฯ  
ให)อยู�ในสภาพด ี 
(3) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมวัสดุ                     ตั้งไว)    30,000  บาท 
เพ่ือจ�ายเป�นค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมทรัพยFสินอ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสียหาย  
เช�น วัสดุต�างๆ เป�นไปตาม  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก)ไขเพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก� 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก 
ประเภทรายรับ – รายจ�าย งบประมาณรายจ�ายประจําป=ของ 
องคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752  
ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายประจําป=ขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน  

      

      

  5) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 
 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน  

      

      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑFและอัตราค�าใช)จ�ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป=ในลักษณะค�าใช)สอยและค�าสาธารณูปโภค   

      

   
ค/าวัสดุ รวม 221,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น กระดาษ แฟPม ปากกา
ดินสอ ฯลฯ รวมท้ังแบบพิมพFต�างๆ ท่ีจําเป�นต)องสั่งซ้ือหรือจ)างพิมพFและค�าใช)จ�ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข)อง เป�นไปตาม 
   

      



      

  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      

  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุไฟฟPาและวิทย ุ จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุไฟฟPาและวิทยุ  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ  
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น หลอดไฟฟPา
ปลั๊กไฟ สวิทซF ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลีย่นอุปกรณFไฟฟPาท่ีชํารุดเสียหาย 
ของเทศบาล อาคารและสถานท่ีอ่ืนๆท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    

      

   
วัสดุก�อสร)าง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุก�อสร)าง  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้  เช�น ไม) ต�างๆ สี ค)อน ตะปู ปูนซีเมนตF อิฐ
กระเบ้ือง สังกะส ีทราย แผ�นเหลก็ ท�อประปา ฯลฯ  เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



   
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส�ง รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ยางนอก ยางใน  
สายไมลF แบตเตอรี ่ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลงิและหล�อลื่น รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของ 
ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันกSาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ�าน แกSสหุงต)ม นํ้ามันจารบี
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ       

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น ไม)ดอกไม)ประดับ และต)นไม)
ขนาดใหญ� เพ่ือจัดปลูกตามถนนพ้ืนท่ีสวนสาธารณะตามนโยบายเร�งด�วนในการจัด 
พ้ืนท่ีสีเขียว และวัสดุปลูกต�างๆ ฯลฯ เพ่ือใช)ในการประดับตกแต�งและจัดสวน 
ภายในเทศบาล เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ      
 
 
 

      



   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร� รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ
โดยสภาพไม�คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช�น กระดาษเขียน
โปสเตอรF  ฟUลFม เมมโมรีการFด  รูปสีหรือขาวดาํท่ีได)จากการล)าง อัด ขยาย พู�กันและ
ส ีฯลฯ และวัสดโุฆษณาและเผยแพร�ท่ีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช)งาน 
ในระยะเวลาและเผยแพร� ประมาณ  1  ป= แต�มรีาคาหน�วยหน่ึง/หน่ึงชุด  
ไม�เกิน  5,000  บาท เช�น ขาตั้งกล)อง  เครื่องกรอเทป  เลนสFซูม ฯลฯ  
เป�นไปตาม 

      

      
  1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 

      

      
  2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  

ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอรF จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุคอมพิวเตอรF  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะโดยสภาพไม�
คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลีย่น
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช�น ผงหมึก  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพFแบบ
เลเซอรF  แผ�นกรองแสง  แปPนพิมพF   เมาสF  อุปกรณFบันทึกข)อมลู  เมนบอรFด  เมมโมรี่
ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอรF ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าวัสดุอ่ืน  รายจ�ายเพ่ือให)ได)มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม�คงทนถาวร  หรือตามปกตมิีอายุการใช)งานไม�ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ เป�นค�าวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถจัดเข)าประเภทวัสด ุ
ในกลุ�มตัวอย�างได) ฯลฯ เป�นไปตาม 
1) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�าย 
ตามงบประมาณขององคFกรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส�งเสริมการปกครองท)องถ่ิน ด�วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป�นวัสด ุ
และครภุณัฑFตามหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ 

      



 
งานก/อสร2างโครงสร2างพ้ืนฐาน รวม 1,778,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,778,000 บาท 

   
ค/าท่ีดินและสิ่งก/อสร2าง รวม 1,778,000 บาท 

   
ค�าก�อสร)างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายโตSะแมว-ทุ�งนา จํานวน 206,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนนคสล. สายโตSะแมว-ทุ�งนา  ถนนกว)าง 4 เมตร             
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 320 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 89  ลําดับท่ี  19) 

      

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านบอเฮง-โหนดแดง จํานวน 613,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านบอเฮง-โหนดแดง  ถนนกว)าง 3 เมตร
ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชดเชยรายได)ท่ีลดลงฯ) หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า
930 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง  เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 95  ลําดับท่ี  55) 

      

    
โครงการก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านใหม�-ปXาทุ�ง จํานวน 680,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าก�อสร)างถนน คสล.สายบ)านใหม�-ปXาทุ�ง  ถนนกว)าง 4 เมตร
ยาว  266 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชดเชยรายได)ท่ีลดลงฯ) หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า
1,064 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม  
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 88  ลําดับท่ี  12) 

      

    
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-บ)านอาแซ จํานวน 181,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-บ)านอาแซ  ถนนกว)าง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 680 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่งเป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 97  ลําดับท่ี  68) 
 

      



    
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-สะพานเหล็ก จํานวน 98,000 บาท 

      

  เพ่ือจ�ายเป�นค�าบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตSะแมว-สะพานเหล็ก  ถนนกว)าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม�น)อยกว�า 320 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลพ�อมิ่ง เป�นไปตาม 
- พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 แก)ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก�องคFกรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท)องถ่ิน   พ.ศ. 2561 – 2565  หน)าท่ี 96  ลําดับท่ี  67) 
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25,000
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98,000

3,093,600

3,900

255,350

285,860

854,400

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

198,720 198,720

695,520 695,520

120,000 120,000

308,520 643,920 1,797,120

21,300 147,840 379,140

15,900 12,960 251,280

573,720 2,777,180 6,147,100

154,000

42,000 132,000 216,000

10,000 70,000 100,000
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เทศบัญญัติงบประมาณ

แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

แผนงาน

สร�างความ

เข�มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห$

แผนงาน

สาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

แผนงานการ

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงานทั่วไป
รวมแผนงาน

งบ/หมวด/

ประเภทรายจ-าย

งบกลาง งบกลาง

เงินช�วยพิเศษ 50,000

เงินสมทบระบบหลักประกัน 75,000

เบี้ยยังชีพผู�ป-วยเอดส�

รายจ�ายตามข�อผูกพัน

บํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�ง 25,000

30,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 98,000

เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 3,093,600

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,900

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 255,350

สํารองจ�าย 285,860

เบี้ยยังชีพคนพิการ 854,400

งบ

บุคลากร

เงินเดือน 

(ฝ2าย

การเมือง)

เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง

เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภา

เงินค�าตอบแทนเลขานุการ/ที่

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค�าตอบแทนพิเศษนายก/

เงินเดือน 

(ฝ2ายประจํา)

ค�าตอบแทนพนักงานจ�าง 844,680

เงินเพิ่มต�าง ๆ ของพนักงาน 210,000

เงินเพิ่มต�าง ๆของพนักงานจ�าง 222,420

เงินเดือนพนักงาน 2,796,200

เงินวิทยฐานะ 154,000

เงินประจําตําแหน�ง 42,000

เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000
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10,000 10,000

350,000 500,000 1,010,000

36,000 84,000 204,000

10,000 40,000 70,000

30,000

5,000

20,000 70,000 160,000

30,000 30,000

1,004,000

40,000 40,000

80,000 80,000

300,000

48,000 48,000

726,000 726,000

60,000 60,000

10,000 10,000

50,000 50,000

20,000 20,000

5,000 5,000

5,000

10,000

5,000 5,000

1,000

50,000 50,000

160,000 120,000 50,000 761,000 2,001,000

5,000 10,000

50,000 50,000

ค-าตอบแทน ค�าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอัน

ค�าเบี้ยประชุม
160,000

ค�าเช�าบ�าน 84,000

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 20,000

ค-าใช�สอย

รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ 30,000

ค�ากําจัดขยะมูลฝอย 5,000

ค�าโฆษณาและเผยแพร� 70,000

ค�าจ�างเหมาซ�อมแซมประปา

ค�าจ�างเหมาบริการต�างๆ 1,004,000

ค�าจ�างเหมาบริการอื่นๆ

ค�าจ�างเหมาบุคคลตัดหญ�าริม

ค�าจ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน� 300,000

ค�าจ�างเหมาพนักงานจัดเก็บและ

ค�าจ�างเหมาและบริการ

ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร

ค�าเช�าพื้นที่เว็บไซด�

ค�าติดตั้งไฟฟHา

ค�าธรรมเนียม

ค�าเย็บเล�มหนังสือ เข�าปก

ค�าเย็บเล�มหนังสือ ค�าเข�าปก 5,000

ค�าเย็บเล�มหนังสือ ค�าเข�าปก 10,000

ค�าเย็บเล�มเอกสาร เข�าปก

ค�าสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�และ 1,000

ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานที่

รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและ 570,000 20,000 320,000

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ค�าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน 5,000

ค�าใช�จ�ายในการจัดทําปHาย



หน�า : 1/1
วันที่พิมพ� : 3/10/2562  15:06:57

80,000 520,000 710,000

90,000

20,000 20,000

500,000 500,000

5,000 5,000

80,000

15,000 15,000

60,000

463,780

50,000

564,000

50,000

15,000

50,000

75,710

209,100

20,000

602,700

10,000

100,000

246,000 90,000 441,000

30,000 30,000

50,000 5,000 55,000

30,000 115,000 205,000

8,000 10,000 23,000

50,000 30,000 95,000

10,000 90,000

3,000 3,000

งบ

ดําเนินงาน

ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป 110,000

ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป 90,000

ค�าใช�จ�ายในการสงเคาระห�

ค�าใช�จ�ายในการสนับสนุนการ

ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม� กระเช�า

โครงการพระราชดําริด�าน 80,000

โครงการศูนย�ปฏิบัติการร�วมใน

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 60,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 463,780

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 50,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 564,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 50,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 15,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 50,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 75,710

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 209,100

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 20,000

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ 602,700

โครงการสัตว�ปลอดโรค คน 10,000

สนับสนุนส�งเสริมการเรียนการ 100,000

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 105,000

วัสดุเครื่องแต�งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง

วัสดุคอมพิวเตอร� 60,000

วัสดุไฟฟHาและวิทยุ 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 5,000 10,000

วัสดุกีฬา 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
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10,000 80,000

990,300

5,000 5,000 25,000

20,000 5,000 40,000

8,000 3,000 30,000 44,000

10,000 5,000 100,000 175,000

40,000 10,000 70,000

40,000

48,000 68,000

30,000 400,000 480,000

8,000 8,000

52,000 52,000

20,000 20,000

15,800 15,800

4,000

7,500 20,500

35,000 35,000

22,000 22,000

30,000 30,000

17,000

54,000 54,000

11,600 11,600

2,800 2,800

4,200 4,200

35,000

ค-าวัสดุ วัสดุงานบ�านงานครัว 70,000

ค�าอาหารเสริม (นม) 990,300

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก�อสร�าง 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร� 3,000

วัสดุสํานักงาน 60,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุการศึกษา 40,000

ค-า

สาธารณูปโภค

ค�าบริการสื่อสารและ 20,000

ค�าไฟฟHา 50,000

ค�าบริการไปรษณีย�

ค�าบริการโทรศัพท�

ค-าครุภัณฑ$

ครุภัณฑ�สํานักงาน

ตู�เหล็ก

เคาท�เตอร�ประชาสัมพันธ�

โตNะคอมพิวเตอร�พร�อมเก�าอี้ 4,000

โตNะทํางานพร�อมเก�าอี้ ระดับ 3-6 13,000

โตNะพับเอนกประสงค�

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�

เครื่องคอมพิวเตอร�โนNตบุNก สํารับ

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน

เครื่องคอมพิวเตอร�สําหรับงาน 17,000

เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�หรือ LED

เครื่องสํารองไฟฟHา ขนาด 1kVA

จอแสดงภาพ

ชุดโปรแกรมปHองกันไวรัส

ครุภัณฑ�การศึกษา

โตNะนักเรียนพร�อมเก�าอี้ 35,000
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45,000 115,000

16,000

197,820

19,300 19,300

8,000 8,000

206,000 206,000

613,000 613,000

680,000 680,000

181,000 181,000

98,000 98,000

1,245,000 1,245,000

290,000 290,000

200,000 200,000

325,000

15,000

880,000

160,000 3,955,440 170,000 1,565,000 78,000 50,000 11,185,740 34,500,000

งบลงทุน

ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง 70,000

ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�หรือ

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบคานสมดุล 16,000

ครุภัณฑ�อื่น

เครื่องเล�นสนาม 197,820

ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�

กล�องถ�ายภาพระบบดิจิตอล

โทรทัศน�แอลอีดี (LED TV)

ค-าที่ดินและ

สิ่งก-อสร�าง

ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก�อสร�างถนน คสล.สาย

โครงการก�อสร�างถนน คสล.สาย

โครงการก�อสร�างถนน คสล.สาย

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย

อาคารต�าง ๆ

ก�อสร�างโครงหลังคาเหล็กสนาม

ก�อสร�างอาคารเอนกประสงค�

โครงการก�อสร�างส�วมนักเรียน 325,000

โครงการก�อสร�างปHาย

โครงการประกวดทดสอบมหา 15,000

เงินอุดหนุนส�วนราชการ

880,000

รวม 4,771,110 615,000 121,000 11,828,710

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ
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