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     ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลพ่อม่ิง 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

   

      



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพ่อม่ิง 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลพ่อมิ่งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง จึงขอชี้แจง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 23,051,042.68 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 82,926,205.09 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,187,079.50 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ 

รวม 24,000.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 

125,515.33 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 14,011,848.04 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 4,533.30 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
จ านวน 3,746.50 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 99,884.37 บาท 
   หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 53,560.00 บาท 



   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,850,123.87 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 0.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,742,625.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 22,632,383.80 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 4,132,545.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 8,179,380.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,241,524.80 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,227,894.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 851,040.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 20,711,240.00 

บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 0.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 763,000.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 



 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 4,533.30 39,750.00 3,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

3,746.50 3,300.00 23,820.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 99,884.37 52,000.00 50,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 70,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,560.00 1,000.00 1,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 161,724.17 96,050.00 147,820.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,850,123.87 12,674,500.00 12,800,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,850,123.87 12,674,500.00 12,800,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 14,410,450.00 22,229,450.00 22,852,180.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,410,450.00 22,229,450.00 22,852,180.00 

รวม 28,422,298.04 35,000,000.00 35,800,000.00 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 4,132,545.00 4,741,462.00 4,967,425.00 

  งบบุคลากร 8,179,380.00 13,105,140.00 15,140,280.00 

  งบด าเนินงาน 7,241,524.80 14,010,348.00 12,999,495.00 

  งบลงทุน 2,227,894.00 2,285,050.00 1,745,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 851,040.00 843,000.00 947,400.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 0.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,632,383.80 35,000,000.00 35,800,000.00 

 



 

 

 
 

    

      

      

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลพ่อม่ิง 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,943,820 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 795,320 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,449,175 

  แผนงานสาธารณสุข 1,036,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,468,900 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,316,040 

  แผนงานการพาณิชย์ 273,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 4,967,425 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 35,800,000 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 

อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 
แผนงานงบกลาง 

                     งาน 
งบกลาง รวม       งบ   

          

            

      งบกลาง 4,967,425 4,967,425 
          งบกลาง 4,967,425 4,967,425 
                              แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                     งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

รวม    งบ   

       

         

   งบบุคลากร 5,004,600 2,321,400 355,320 7,681,320 
       เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 
       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,379,960 2,321,400 355,320 5,056,680 
   งบด าเนินงาน 3,180,000 845,000 45,000 4,070,000 
       ค่าตอบแทน 340,000 318,000 45,000 703,000 
       ค่าใช้สอย 2,134,000 405,000 0 2,539,000 
       ค่าวัสดุ 200,000 110,000 0 310,000 
   



    ค่าสาธารณูปโภค 506,000 12,000 0 518,000 
   งบลงทุน 149,900 27,600 0 177,500 
       ค่าครุภัณฑ์ 149,900 27,600 0 177,500 
   งบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000 
       เงินอุดหนุน 15,000 0 0 15,000 
   รวม 8,349,500 3,194,000 400,320 11,943,820 
               แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

                     งาน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รวม       งบ   

          

            

      งบบุคลากร 355,320 355,320 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 355,320 355,320 
      งบด าเนินงาน 440,000 440,000 
          ค่าตอบแทน 70,000 70,000 
          ค่าใช้สอย 370,000 370,000 
      รวม 795,320 795,320 
                  

      

      

      

      



แผนงานการศึกษา 
                     งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม     งบ   

        

          

    งบบุคลากร 814,140 3,713,340 4,527,480 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 814,140 3,713,340 4,527,480 
    งบด าเนินงาน 735,000 4,949,495 5,684,495 
        ค่าตอบแทน 156,000 70,000 226,000 
        ค่าใช้สอย 459,000 3,641,095 4,100,095 
        ค่าวัสดุ 120,000 1,080,400 1,200,400 
        ค่าสาธารณูปโภค 0 158,000 158,000 
    งบลงทุน 10,000 294,800 304,800 
        ค่าครุภัณฑ์ 10,000 134,800 144,800 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 160,000 160,000 
    งบเงินอุดหนุน 0 932,400 932,400 
        เงินอุดหนุน 0 932,400 932,400 
    รวม 1,559,140 9,890,035 11,449,175 
                

      

      



แผนงานสาธารณสุข 
                     งาน งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม       งบ   

          

            

      งบบุคลากร 355,320 355,320 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 355,320 355,320 
      งบด าเนินงาน 681,000 681,000 
          ค่าตอบแทน 165,000 165,000 
          ค่าใช้สอย 516,000 516,000 
      รวม 1,036,320 1,036,320 
                  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                     งาน งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม       งบ   

          

            

      งบบุคลากร 1,128,300 1,128,300 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,128,300 1,128,300 
      งบด าเนินงาน 322,000 322,000 
          ค่าตอบแทน 152,000 152,000 
          ค่าใช้สอย 150,000 150,000 
      



    ค่าวัสดุ 20,000 20,000 
      งบลงทุน 18,600 18,600 
          ค่าครุภัณฑ์ 18,600 18,600 
      รวม 1,468,900 1,468,900 
                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                     งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม       งบ   

          

            

      งบด าเนินงาน 140,000 140,000 
          ค่าใช้สอย 140,000 140,000 
      รวม 140,000 140,000 
                  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

                     งาน 
งานกีฬาและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม     งบ   

        

          

    งบด าเนินงาน 160,000 250,000 410,000 
        ค่าใช้สอย 160,000 250,000 410,000 
    รวม 160,000 250,000 410,000 
                

      

      



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                     งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม     งบ   

        

          

    งบบุคลากร 1,092,540 0 1,092,540 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,092,540 0 1,092,540 
    งบด าเนินงาน 979,000 0 979,000 
        ค่าตอบแทน 486,000 0 486,000 
        ค่าใช้สอย 325,000 0 325,000 
        ค่าวัสดุ 168,000 0 168,000 
    งบลงทุน 24,500 1,220,000 1,244,500 
        ค่าครุภัณฑ์ 24,500 0 24,500 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,220,000 1,220,000 
    รวม 2,096,040 1,220,000 3,316,040 
                

      

      

      

      

      

      

      



แผนงานการพาณิชย์ 
                     งาน 

งานกิจการประปา รวม       งบ   

          

            

      งบด าเนินงาน 273,000 273,000 
          ค่าใช้สอย 150,000 150,000 
          ค่าวัสดุ 75,000 75,000 
          ค่าสาธารณูปโภค 48,000 48,000 
      รวม 273,000 273,000 
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ป ี2563 ป ี2564

0.00 0.00 0.00 %

3,123.52 39,750.00 -100.00 %

1,409.78 0.00 100.00 %

4,533.30 39,750.00

640.00 500.00 0.00 %

1,676.50 1,500.00 33.33 %

630.00 600.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

0.00 200.00 0.00 %

800.00 500.00 0.00 %

0.00 0.00 100.00 %

3,746.50 3,300.00

99,884.37 52,000.00 -3.85 %

99,884.37 52,000.00

วนัที่พิมพ์ : 23/3/2565  10:45:34

รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

หมวดภาษีอากร

     ภาษโีรงเรือนและที่ดิน 45,480.23 0.00

     ภาษบี ารุงทอ้งที่ 41,790.82 0.00

     ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 3,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 87,271.05 3,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนยีมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ 460.00 500.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 350.00 2,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบัทะเบยีนพาณิชย์ 540.00 600.00

     ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 0.00 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 200.00

     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 120.00 500.00

     ค่าใบอนญุาตอื่น ๆ 0.00 20.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,470.00 23,820.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

     ดอกเบี้ย 92,240.80 50,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 92,240.80 50,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
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0.00 0.00 100.00 %

0.00 0.00

53,560.00 1,000.00 0.00 %

53,560.00 1,000.00

170,128.38 200,000.00 0.00 %

9,974,145.31 9,000,000.00 0.00 %

1,193,243.08 1,000,000.00 10.00 %

6,135.62 0.00 100.00 %

2,439,217.87 2,400,000.00 0.00 %

20,129.78 20,000.00 0.00 %

45,115.83 53,000.00 -5.66 %

2,008.00 1,500.00 1,233.33 %

13,850,123.87 12,674,500.00

14,410,450.00 22,229,450.00 2.80 %

14,410,450.00 22,229,450.00

28,422,298.04 35,000,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและกจิการพาณิชย์หรือกจิการอื่น ๆ 0.00 70,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 70,000.00

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

     รายได้เบด็เตล็ดอื่น ๆ 300.00 1,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 300.00 1,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษรีถยนต์ 168,984.58 200,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,735,890.99 9,000,000.00

     ภาษมีลูค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,188,206.99 1,100,000.00

     ภาษธีุรกจิเฉพาะ 0.00 10,000.00

     ภาษสีรรพสามติ 2,782,487.15 2,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 21,392.76 20,000.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 52,717.75 50,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมาย 2,219.00 20,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 14,951,899.22 12,800,000.00

หมวดเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนนุทั่วไป 13,980,727.00 22,852,180.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,980,727.00 22,852,180.00

รวมทกุหมวด 29,113,908.07 35,800,000.00
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  35,800,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 3,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 3,000 บาท 

    
ประมาณไว้,มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562      

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 23,820 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการ
โฆษณา 

จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 600 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 20,000 บาท 

    

ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 

  



  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 200 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 20 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 50,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 50,000 บาท 

    
ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 70,000 บาท 

  
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 70,000 บาท 

    
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

 
 
 
 



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,800,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 200,000 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564      

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,000,000 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,100,000 บาท 

    
ประมาณไว้เมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 10,000 บาท 

    
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,400,000 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 

    

ประมาณไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 

  



  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 20,000 บาท 

    
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,852,180 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 22,852,180 บาท 

    
ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาโดยประมาณการจากสถิติรายรับจริง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   และปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  

  

               

                



ป ี2563 ป ี2564

77,490 89,300 12.68 %

2,820 36,000 -87.5 %

2,879,900 3,061,200 1.96 %

805,600 1,036,800 10.65 %

0 30,000 -60 %

11,385 82,451 -21.21 %

0 0 100 %

75,000 75,000 0 %

25,000 25,300 -7.11 %

255,350 383,117 -100 %

0 0 100 %
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี

รายจา่ยจริง ประมาณการ

ป ี2562 ยอดตา่ง (%) ป ี2565

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 64,895 100,620

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 3,320 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,806,900 3,121,200

เบี้ยยังชีพความพกิาร 773,600 1,147,200

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 0 12,000

เงินส ารองจ่าย 25,155 64,965

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 0 388,440

เงินสมทบระบบหลักประกนัสุขภาพระดับ 75,000 75,000

บ ารุงสันนบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 24,776.03 23,500

เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วน 293,420 0

เงินช่วยพเิศษ

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนกังาน 0 20,000



วนัที่พิมพ์ : 23/3/2565  10:52

0 0 100 %

0 50,000 -100 %

4,132,545 4,869,168

4,132,545 4,869,167.5

4,132,545 4,869,167.5

4,132,545 4,869,167.5

695,520 415,520 67.39 %

120,000 120,000 0 %

120,000 120,000 0 %

198,720 198,720 0 %

1,142,640 1,490,400 0 %

2,276,880 2,344,640

1,072,050 1,757,640 5.61 %

20,890 92,040 -8.74 %

62,000 90,000 20 %

306,840 318,960 4.03 %

12,000 5,340 -100 %

1,473,780 2,263,980

3,750,660 4,608,620

เงินช่วยค่าท าศพพนกังานจ้าง 0 10,000

เงินช่วยพเิศษ 0 0

รวมงบกลาง 4,067,066.03 4,967,425

รวมงบกลาง 4,067,066.03 4,967,425

รวมงบกลาง 4,067,066.03 4,967,425

รวมแผนงานงบกลาง 4,067,066.03 4,967,425

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 695,520 695,520

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่นายก/รองนายก 120,000 120,000

ค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานกุาร/ที่ปรึกษา 198,720 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก 1,345,500 1,490,400

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,479,740 2,624,640

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 1,216,080 1,856,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 38,880 84,000

เงินประจ าต าแหนง่ 90,000 108,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 295,200 331,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 23,640 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,663,800 2,379,960

รวมงบบคุลากร 4,143,540 5,004,600
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162,500 290,000 -13.79 %

0 10,000 -50 %

0 30,000 -33.33 %

17,500 60,000 -16.67 %

0 0 100 %

1,100 20,000 -100 %

181,100 410,000

28,800 70,000 -42.86 %

537,844.07 612,000 -1.96 %

49,349.95 67,000 7.46 %

0 10,000 0 %

0 6,000 66.67 %

3,760.46 5,000 0 %

108,790 376,000 13.56 %

0 5,000 0 %

333,924.47 209,000 19.62 %

0 420,238 18.98 %

0 5,000 0 %

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 165,000 250,000

ค่าเบี้ยประชุม 0 5,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 20,000

ค่าเช่าบา้น 42,000 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 15,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,525 0

รวมค่าตอบแทน 215,525 340,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 900 40,000

ค่าจ้างเหมาและบริการ 747,875 600,000

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 46,959.57 72,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ 0 10,000

ค่าธรรมเนยีม 0 10,000

ค่าเย็บเล่มเอกสาร เข้าปกหนงัสือและ 1,022 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 180,740 427,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 306,313.63 250,000

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการเลือกต้ัง 0 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้และ 0 5,000
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0 0 100 %

15,000 0 0 %

8,940 60,000 0 %

1,086,408.95 1,845,238

35,325 66,000 -24.24 %

3,035 8,700 14.94 %

7,410 10,000 50 %

0 5,000 100 %

950 8,000 -37.5 %

0 10,000 -50 %

5,705 10,000 100 %

0 5,000 0 %

0 9,000 11.11 %

0 0 100 %

25,460 40,000 25 %

0 4,000 25 %

1,960 5,000 100 %

79,845 180,700

170,878.81 388,000 3.09 %

35,404.31 52,000 -3.85 %

886.6 8,000 0 %

44,811.6 48,000 0 %

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 150,000

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 286 60,000

รวมค่าใชส้อย 1,284,096.2 2,134,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 33,207 50,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 8,000 10,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 6,905 15,000

วัสดุกอ่สร้าง 0 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 20,000

วัสดุการเกษตร 740 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 615 10,000

วัสดุกฬีา 0 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 29,580 50,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 5,000

วัสดุอื่น 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 79,047 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 285,880.58 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 36,517.5 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,493 8,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 44,811.6 48,000
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251,981.32 496,000

1,599,335.27 2,931,937.64

0 7,000 -100 %

0 4,800 -100 %

0 0 0 %

0 3,500 -100 %

0 480 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 5,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 32,500 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

35,000 0 0 %

0 14,000 -100 %

13,000 0 0 %

0 0 100 %

0 854,000 -100 %

รวมค่าสาธารณูปโภค 368,702.68 506,000

รวมงบด าเนินงาน 1,947,370.88 3,180,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ท างาน ระดับ 3-6 พร้อมปรับระดับสูง 0 0

เกา้อี้ส านกังานมเีทา้แขน 0 0

โครงการจัดซ้ือซุ้มกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ 80,000 0

ชั้นเกบ็แฟม้เอกสาร 20 ช่อง 0 0

ชั้นไมว้างแฟม้เอกสารเสนอเซ็นต์ 4 ช่อง 0 0

ชั้นวางวารสาร(ไม)้แบบโชว์ 3,600 0

โซฟารับแขก 70,000 0

ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานเล่ือนกระจก 0 0

ตู้เอกสาร 3 ชั้น บานโล่ง 1ช่องบานเปดิ 9,000 0

ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจกแบบสองชั้น 14,000 0

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6 0 0

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง 7,500 0

โต๊ะประชุม หนา้เหล็ก ขาเหล็ก 0 48,000

โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 0 0

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 0 0

พดัลมต้ังพื้นขนาดใบพดัไมน่อ้ยกว่า 16  นิ้ว 0 0

พดัลมอตุสาหกรรม 0 9,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทกุ (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0
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0 1,300 -100 %

0 25,000 -100 %

0 0 100 %

4,400 0 0 %

36,400 0 0 %

7,490 0 0 %

4,800 0 0 %

9,500 0 0 %

0 0 100 %

0 80,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

10,990 20,000 0 %

121,580 1,048,080

194,000 0 0 %

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

เคร่ืองบนัทกึเสียง 0 0

ชุดเคร่ืองเสีงอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดต้ัง 0 0

ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ 0 30,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ขาแขวนโทรทศันพ์ร้อมติดต้ังโทรทศัน ์แอล อี 0 0

โทรทศัน ์แอล อ ีดี (LED TV) แบบ Smart TV 0 0

โทรทศันแ์อลอดีี (LED TV) 0 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดอณุหภมูร่ิางกายแบบดิจิตอล(ชนดิ 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบแข็ง 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

คอมพวิเตอร์แทป็เล็ต แบบที่ 2 0 20,000

คอมพวิเตอร์โนต็บุ๊ก 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน 0 16,000

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ 0 4,300

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 2,600

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 19,900 20,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 204,000 149,900

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการกอ่สร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์หนา้ 0 0
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194,000 0

315,580 1,048,080

0 0 0 %

0 15,000 0 %

0 15,000

0 15,000

0 15,000 -100 %

0 15,000

0 15,000

5,665,575.27 8,618,637.64

758,900 1,828,820 3.51 %

4,960 21,300 0 %

0 42,000 0 %

336,480 349,680 4.05 %

1,200 1,200 0 %

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0

รวมงบลงทนุ 204,000 149,900

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 15,000 0

ศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 0 15,000

รวมเงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 15,000

งบรายจา่ยอ่ืน

รายจา่ยอ่ืน

รายจ่ายอื่น

โครงการประเมนิความพงึพอใจของ 0 0

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,309,910.88 8,349,500

งานบริหารงานคลงั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 690,720 1,893,060

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 14,340 21,300

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 323,760 363,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 1,980 1,200
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1,101,540 2,243,000

1,101,540 2,243,000

150,000 270,000 -3.7 %

0 30,000 -66.67 %

0 42,000 -33.33 %

0 0 100 %

26,600 50,000 -100 %

176,600 392,000

0 40,000 80 %

0 10,000 0 %

30,000 180,000 -9.44 %

0 248,231 -100 %

100,860 200,000 -50 %

0 0 100 %

8,500 30,000 -66.67 %

139,360 708,231

42,119.75 55,000 -9.09 %

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,030,800 2,321,400

รวมงบบคุลากร 1,030,800 2,321,400

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 137,500 260,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบา้น 0 28,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 37,500 0

รวมค่าตอบแทน 175,000 318,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 0 72,000

ค่าธรรมเนยีม 0 10,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 163,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าชดใช้เงินคืน เงินทนุโครงการเศรษฐกจิ 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 183,832 100,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 440 10,000

รวมค่าใชส้อย 184,272 405,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 33,019 50,000
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0 15,000 -66.67 %

2,100 0 0 %

9,600 20,000 -75 %

30,450 50,000 0 %

84,269.75 140,000

0 12,000 0 %

0 12,000

400,229.75 1,252,231

0 0 0 %

0 0 0 %

0 9,000 -100 %

15,800 0 0 %

0 0 100 %

19,300 0 0 %

22,000 0 0 %

30,000 0 0 %

0 16,000 -100 %

54,000 0 0 %

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,550 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 57,070 50,000

รวมค่าวัสดุ 98,639 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 12,000

รวมงบด าเนินงาน 457,911 845,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ท างาน 7,500 0

เกา้อี้ท างานแบบพนกัพงิสูง 3,500 0

เกา้อี้ส านกังาน 0 0

ตู้เหล็ก 0 0

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 0 12,000

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก ส ารับงาน 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 0 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 0 0

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์หรือ LED ขาวด า 0 0
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11,600 11,600 -100 %

0 0 100 %

3,700 4,200 16.67 %

0 3,200 -100 %

0 30,000 -66.67 %

156,400 74,000

156,400 74,000

1,658,169.75 3,569,231

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA 0 0

เคร่ืองอา่นบตัร Card Reader 0 700

ชุดโปรแกรมปอ้งกนัไวรัส 0 4,900

สแกนเนอร์ 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 10,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 11,000 27,600

รวมงบลงทนุ 11,000 27,600

รวมงานบริหารงานคลงั 1,499,711 3,194,000

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 355,320

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 355,320

รวมงบบคุลากร 0 355,320

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 35,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 45,000

รวมงบด าเนินงาน 0 45,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 400,320
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7,323,745.02 12,187,868.64

0 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

44,900 0 0 %

44,900 40,000

44,900 40,000

44,900 40,000

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,809,621.88 11,943,820

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการสงเคาระหผู้์ประสบภยัพบิติั 0 0

โครงการจัดต้ังจุดตรวจ/บริการประชาชน 0 0

โครงการอบรมหลักสูตร "ชุดปฏบิติัการจิต 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 355,320

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 355,320

รวมงบบคุลากร 0 355,320

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 60,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 5,000
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0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 10,000 -100 %

0 10,000

0 10,000

0 10,000

44,900 50,000

385,740 553,440 8.53 %

0 3,000 -100 %

0 42,000 0 %

รวมค่าตอบแทน 0 70,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 10,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิติังานปอ้งกนัและ 0 60,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 0 20,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎบิติัการจิตอาสาภยั 0 20,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่าย 0 250,000

รวมค่าใชส้อย 0 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 440,000

รวมงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 0 795,320

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 795,320

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 372,540 600,660

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 0 0

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000
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158,640 164,880 4 %

780 0 0 %

545,160 763,320

545,160 763,320

65,000 140,000 -28.57 %

0 17,000 -41.18 %

27,000 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

92,000 162,000

0 20,000 0 %

0 0 100 %

0 5,000 0 %

99,380 150,000 26.67 %

0 5,000 -100 %

43,585.82 80,000 -37.5 %

0 0 100 %

0 20,000 -100 %

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 152,640 171,480

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 6,780 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 531,960 814,140

รวมงบบคุลากร 531,960 814,140

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 60,000 100,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบา้น 36,000 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0

รวมค่าตอบแทน 96,000 156,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฎบิติังานส่งเสริมการศึกษา 0 84,000

ค่าเย็บเล่มหนงัสือ ค่าเข้าปกหนงัสือ 0 5,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 99,600 190,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 29,688 50,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 30,000

พฒันาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 0 0
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100,000 100,000 -50 %

0 40,000 -25 %

242,965.82 420,000

8,039 30,000 0 %

2,880 5,000 100 %

0 10,000 -50 %

0 10,000 0 %

0 3,000 66.67 %

59,309 14,800 102.7 %

12,580 30,000 0 %

82,808 102,800

417,773.82 684,800

0 0 0 %

0 0 0 %

0 20,000 -50 %

0 20,000

0 20,000

962,933.82 1,468,120

สนบัสนนุส่งเสริมการเรียนการสอนกริออาตี 100,000 50,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 30,000

รวมค่าใชส้อย 229,288 459,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 29,707 30,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,153 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุกฬีา 79,990 30,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 23,790 30,000

รวมค่าวัสดุ 134,640 120,000

รวมงบด าเนินงาน 459,928 735,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อี้ท างานแบบพนกัพงิสูง 3,500 0

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 7-9 8,000 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 19,400 10,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 30,900 10,000

รวมงบลงทนุ 30,900 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 1,022,788 1,559,140

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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0 379,200 472.63 %

0 60,000 412 %

0 0 100 %

0 138,000 455.83 %

0 51,420 270.48 %

0 628,620

0 628,620

0 0 100 %

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 5,000

14,400 20,000 50 %

726,935.48 895,200 67.78 %

0 50,000 -20 %

0 24,000 -100 %

0 0 0 %

0 5,000 40 %

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 2,171,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 0 307,200

เงินวิทยฐานะ 0 277,200

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 767,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 190,500

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 3,713,340

รวมงบบคุลากร 0 3,713,340

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 70,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 9,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 523,500 1,502,000

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภมูทิศัน์ 0 40,000

ค่าจ้างเหมาผู้ปฎบิติัการสอนโรงเรียน 0 0

ค่าติดต้ังไฟฟา้ 94,000 0

ค่าเย็บเล่มหนงัสือ ค่าเข้าปกเอกสาร 0 7,000
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4,690 50,500 -50.5 %

54,356 50,000 20 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 7,200 -100 %

0 50,000 -100 %

0 100,000 -100 %

214,263 0 0 %

340,260 540,000 -100 %

0 515,837 -100 %

0 50,000 -100 %

0 15,000 -100 %

0 43,500 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 30,900 25,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 11,048 60,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 40,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 0 7,200

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 0 33,000

โครงการสนบัสนนุ (อาหารกลางวัน) 0 1,140,825

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 227,200 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 359,200 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 65,190

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 47,340

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 257,900

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 62,100

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 42,660

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 19,780

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 9,200

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 178,500
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0 0 100 %

0 0 100 %

1,760 40,000 37.5 %

1,356,664.48 2,456,237

2,275 10,000 300 %

0 0 100 %

570 20,000 4,552 %

324,295.4 626,700 -100 %

0 5,000 200 %

0 10,000 0 %

0 5,000 100 %

6,250 10,000 200 %

0 20,000 0 %

0 10,000 0 %

333,390.4 716,700

37,354.53 96,000 43.75 %

0 20,000 0 %

37,354.53 116,000

1,727,409.41 3,293,937

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 9,200

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัด 0 9,200

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 55,000

รวมค่าใชส้อย 1,254,848 3,641,095

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 2,315 40,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 15,000

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 930,400

ค่าอาหารเสริม (นม) 606,109 0

วัสดุกอ่สร้าง 0 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 10,000

วัสดุการเกษตร 0 10,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,044 30,000

วัสดุการศึกษา 0 20,000

วัสดุอื่น 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 613,468 1,080,400

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 0 138,000

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 158,000

รวมงบด าเนินงาน 1,868,316 4,949,495

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน
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0 9,600 -100 %

0 11,900 -100 %

0 4,200 -100 %

0 33,600 -100 %

0 11,000 -100 %

0 4,000 -100 %

13,000 13,000 -100 %

0 30,000 -100 %

0 0 100 %

0 4,320 -100 %

0 0 0 %

35,000 39,500 -11.39 %

0 38,850 -100 %

0 10,000 -100 %

0 0 100 %

0 12,000 -100 %

0 0 0 %

0 0 100 %

17,000 0 0 %

ชั้นวางรองเทา้เหล็ก 0 0

ชั้นวางหนงัสือวารสารหนา้เฉียง 0 0

ตู้เหล็ก 15  ล้ินชัก 0 0

ตู้เอกสาร  2 บานเปดิ มอืจับเขาควาย 0 0

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง 0 0

โต๊ะคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้ 0 0

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6 0 0

พดัลมติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว 0 0

พดัลมติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดต้ัง 0 46,000

ล็อคเกอร์ไม ้4 ช่อง 0 0

ครุภณัฑ์การศึกษา

โต๊ะเกา้อี้ ส าหรับนกัเรียนอนบุาลและส าหรับ 98,000 0

โต๊ะนกัเรียนพร้อมเกา้อี้ 0 35,000

โต๊ะอนบุาลหนา้ฟอเมกา้ขาวเงาพร้อมเกา้อี้ 0 0

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ชุดเคร่ืองเสียงแบบลากจูง 0 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองชั่งน้ าหนกัแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 0 20,000

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ตู้เย็น 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน 16,000 0

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน(จอ 0 17,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 0 0
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0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 37,800 -100 %

0 30,000 -66.67 %

65,000 289,770

0 127,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 127,000

65,000 416,770

851,040 828,000 -100 %

0 0 100 %

851,040 828,000

851,040 828,000

2,643,449.41 5,167,327

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ 4,300 0

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึ 0 4,300

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0 2,500

ครุภณัฑ์อื่น

เคร่ืองเล่นสัมผัส 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 10,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 118,300 134,800

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการกอ่สร้างปา้ย เสาธง โรงเรียน 0 0

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง

โครงการกอ่สร้างอา่งล้างมอืและที่แปรงฟนั 0 30,000

โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคาร ศพด. 0 130,000

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 160,000

รวมงบลงทนุ 118,300 294,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอดุหนนุส่วนราชการ

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 915,620 0

เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน 0 932,400

รวมเงินอุดหนุน 915,620 932,400

รวมงบเงินอุดหนุน 915,620 932,400

รวมงานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,902,236 9,890,035
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1,597,380 1,694,640 -100 %

177,500 370,400 -100 %

154,000 319,200 -100 %

409,560 426,240 -100 %

119,280 119,400 -100 %

2,457,720 2,929,880

2,457,720 2,929,880

0 20,000 -100 %

5,600 60,000 -100 %

5,600 80,000

28,800 30,000 -100 %

313,225.8 430,000 -100 %

0 200,000 -100 %

0 5,000 -100 %

3,815 80,000 -100 %

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 1,478,518.38 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 155,000 0

เงินวิทยฐานะ 59,500 0

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 392,644.28 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 126,328.74 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,211,991.4 0

รวมงบบคุลากร 2,211,991.4 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 3,100 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,800 0

รวมค่าตอบแทน 13,900 0

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 18,000 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 226,000 0

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภมูทิศัน์ 0 0

ค่าเย็บเล่มหนงัสือ ค่าเข้าปกเอกสาร 0 0

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 98,730 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า
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63,792 90,000 -100 %

0 60,000 -100 %

47,200 63,280 -100 %

188,700 188,700 -100 %

0 0 0 %

485,220 539,000 -100 %

3,920 45,000 -100 %

1,134,672.8 1,730,980

0 20,000 -100 %

0 50,000 -100 %

132,158 210,800 -100 %

9,877 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 10,000 -100 %

4,610 20,000 -100 %

0 20,000 -100 %

0 10,000 -100 %

146,645 360,800

72,529.72 96,000 -100 %

13,768.72 20,000 -100 %

86,298.44 116,000

1,373,216.24 2,287,780

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 32,746 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 0 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 33,500 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 241,200 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 20,000 0

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร 664,140 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 286 0

รวมค่าใชส้อย 1,334,602 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 1,085 0

วัสดุงานบา้นงานครัว 0 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 262,998.2 0

วัสดุกอ่สร้าง 0 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

วัสดุการเกษตร 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,930 0

วัสดุการศึกษา 0 0

วัสดุอื่น 0 0

รวมค่าวัสดุ 270,013.2 0

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 5,252.81 0

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 15,191.94 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,444.75 0

รวมงบด าเนินงาน 1,638,959.95 0
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0 5,500 -100 %

0 70,200 -100 %

0 6,000 -100 %

0 14,000 -100 %

0 25,500 -100 %

0 0 0 %

0 20,000 -100 %

0 6,500 -100 %

0 4,400 -100 %

0 99,900 -100 %

0 20,000 -100 %

0 272,000

0 272,000

3,830,936.24 5,489,660

7,437,319.47 12,125,107

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ตู้เอกสารบานเล่ือนกระจกสูง 0 0

โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้  ระดับ 3-6 0 0

พดัลมติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดต้ัง 0 0
พดัลมติดเพดานขนาด 16 นิ้ว

0 0

ครุภณัฑ์การศึกษา

โต๊ะอนบุาลแบบพบั 0 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 13,600 0

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เคร่ืองชั่งน้ าหนกัดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 0 0

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว

ตู้สามประตูเรียบกระเบื้อง 0 0

ที่นอน ขนาด 3.5 ฟตุ 0 0

ครุภณัฑ์อื่น

เคร่ืองเล่นสนาม 0 0

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 13,600 0

รวมงบลงทนุ 13,600 0

รวมงานศึกษาไมก่ าหนดระดบั 3,864,551.35 0

รวมแผนงานการศึกษา 7,789,575.35 11,449,175
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0 0 100 %

0 0

0 0

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 5,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 1,000 -100 %

0 410,000 -21.95 %

0 0 100 %

แผนงานสาธารณสขุ

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 355,320

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 355,320

รวมงบบคุลากร 0 355,320

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 155,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 165,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าก าจัดขยะมลูฝอย 0 5,000

ค่าก าจัดขยะมลูฝอย 0 0

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏบิติังานสาธารณสุขและ 0 60,000

ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน 0 1,000

ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีน 0 0

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 6,710 320,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 0 10,000
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0 0 100 %

289,597 0 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 20,000 0 %

0 5,557 79.96 %

4,380 0 0 %

293,977 521,557

0 5,000 -100 %

0 10,000 -100 %

0 15,000

293,977 536,556.86

293,977 536,556.86

293,977 536,556.86

0 35,220 2,991.99 %

0 0 100 %

0 1,500 1,100 %

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 10,000

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 0 0

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 0 20,000

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 0 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 0 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรค 0 0

รวมค่าใชส้อย 6,710 516,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0

รวมค่าวัสดุ 0 0

รวมงบด าเนินงาน 6,710 681,000

รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน 6,710 1,036,320

รวมแผนงานสาธารณสขุ 6,710 1,036,320

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 1,089,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 0 21,300

เงินประจ าต าแหนง่ 0 18,000
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0 36,720

0 36,720

0 2,500 3,900 %

0 0 100 %

0 3,000 1,300 %

0 0 100 %

0 5,500

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000 -60 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 50,000

0 5,000 100 %

0 3,000 -100 %

0 0 100 %

0 8,000

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,128,300

รวมงบบคุลากร 0 1,128,300

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 100,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 5,000

ค่าเช่าบา้น 0 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 152,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 60,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 0 30,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 20,000

รวมค่าใชส้อย 0 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 20,000
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0 63,500

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 100,220

0 100,220

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 322,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน 0 16,000

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 2,600

อปุกรณ์อา่นบตัรอเนกประสงค์ 1,400 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 1,400 18,600

รวมงบลงทนุ 1,400 18,600

รวมงานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 1,400 1,468,900

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,400 1,468,900

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 187,575 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 5,271 0

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 192,846 0

รวมงบบคุลากร 192,846 0

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 255,539.51 0

รวมค่าตอบแทน 255,539.51 0

ค่าใชส้อย
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0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบคุคลตัดหญ้าริมข้างทาง ตัด 80,000 0

ค่าเย็บเล่มหนงัสือ  เข้าปกเอกสาร และ 3,000 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 45,228 0

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 180,000 0

รวมค่าใชส้อย 308,228 0

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 9,876 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,850 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 0

วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,260 0

รวมค่าวัสดุ 79,986 0

รวมงบด าเนินงาน 643,753.51 0

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ 7,100 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 7,100 0

รวมงบลงทนุ 7,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 843,699.51 0

งานไฟฟ้าและประปา

งบด าเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
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9,974.22 0 0 %

9,974.22 0

9,974.22 0

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

9,974.22 0

9,974.22 0

4,300 109,700 -8.84 %

45,600 50,000 -20 %

49,900 159,700

49,900 159,700

49,900 159,700

ค่าไฟฟา้ 8,460.54 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,460.54 0

รวมงบด าเนินงาน 8,460.54 0

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นใหม ่– 1,277,000 0

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหลังปอเนาะ 1,078,000 0

โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุกสายพอ่มิ่ง - 449,000 0

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายบา้นบอเฮง – 285,000 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 3,089,000 0

รวมงบลงทนุ 3,089,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 3,097,460.54 0

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 3,941,160.05 0

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 1,385 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 7,200 40,000

รวมค่าใชส้อย 8,585 140,000

รวมงบด าเนินงาน 8,585 140,000

รวมงานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 8,585 140,000
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49,900 159,700

75,260 160,000 0 %

75,260 160,000

75,260 160,000

75,260 160,000

27,000 0 0 %

0 30,000 -33.33 %

446,352 452,800 -49.2 %

473,352 482,800

473,352 482,800

473,352 482,800

548,612 642,800

รวมแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 8,585 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 125,200 160,000

รวมค่าใชส้อย 125,200 160,000

รวมงบด าเนินงาน 125,200 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 125,200 160,000

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 18,000 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 244,990 230,000

รวมค่าใชส้อย 262,990 250,000

รวมงบด าเนินงาน 262,990 250,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 262,990 250,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 388,190 410,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบคุลากร

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
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0 521,500 32.6 %

0 21,300 0 %

0 42,000 0 %

302,880 314,760 0.5 %

21,420 16,020 33.71 %

324,300 915,580

324,300 915,580

357,200 620,000 -30.65 %

0 10,000 0 %

0 36,000 0 %

0 0 100 %

0 10,000 -100 %

357,200 676,000

21,000 0 0 %

0 0 100 %

80,000 80,000 -100 %

10,000 0 0 %

0 50,000 -80 %

0 5,000 0 %

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ่น 0 691,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนกังานส่วน 0 21,300

เงินประจ าต าแหนง่ 0 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 0 316,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจ้าง 0 21,420

รวมเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0 1,092,540

รวมงบบคุลากร 0 1,092,540

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่ 0 430,000

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 0 10,000

ค่าเช่าบา้น 0 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/ 0 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0

รวมค่าตอบแทน 0 486,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา 0 0

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏบิติังาน 0 60,000

ค่าจ้างเหมาบคุคลตัดหญ้าริมข้างทาง ตัด 0 0

ค่าจ้างเหมาพนกังานจัดเกบ็และดูแลระบบ 0 0

ค่าติดต้ังไฟฟา้ 0 10,000

ค่าเย็บเล่มหนงัสือ เข้าปกเอกสาร และ 0 5,000
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0 50,000 -100 %

10,682 80,000 -62.5 %

0 0 100 %

195,085.09 246,000 -18.7 %

316,767.09 511,000

6,440 10,000 100 %

0 8,000 0 %

0 20,000 0 %

0 50,000 -60 %

44,150 50,000 0 %

0 5,000 0 %

0 8,000 -37.5 %

540 30,000 0 %

51,100 10,000 0 %

102,230 191,000

776,197.09 1,378,000

0 7,000 -100 %

0 11,700 -100 %

0 7,800 -100 %

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแ้กเ่อกชน 0 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิติัราชการที่ไมเ่ข้า

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 0 30,000

ค่าลงทะเบยีน ค่าธรรมเนยีม หรือค่าใช้จ่าย 0 20,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 200,000

รวมค่าใชส้อย 0 325,000

ค่าวัสดุ

วัสดุส านกังาน 0 20,000

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 8,000

วัสดุกอ่สร้าง 0 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 50,000

วัสดุการเกษตร 0 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 5,000

วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 30,000

วัสดุอื่น 0 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 168,000

รวมงบด าเนินงาน 0 979,000

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก 0 0

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟตุ 0 0

โตีะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 3 ฟตุ 0 0
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0 15,000 -100 %

0 4,500 -100 %

0 12,500 -100 %

0 0 100 %

0 16,000 -100 %

0 0 100 %

0 74,500

0 74,500

1,100,497.09 2,368,080

0 179,000 -100 %

0 39,500 -100 %

0 99,000 -100 %

0 320,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 0 0

ครุภณัฑ์ส ารวจ

เทปวัดระยะชนดิเหล็กเคลือบไนล่อน ความ 0 0

ล้อวัดระยะทางแบบมขีาต้ังพกั 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรืออเิล็กทรอนกิส์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 0 22,000

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 0 0

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 0 2,500

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 24,500

รวมงบลงทนุ 0 24,500

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 2,096,040

งานก่อสร้าง

งบลงทนุ

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ 0 0

โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 0 0

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 0 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 0 0

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.บา้นโต๊ะ 0 694,000

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายกโูบร์เปาะลง 0 526,000

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค
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203,500 0 0 %

574,000 0 0 %

646,000 0 0 %

0 279,000 -100 %

0 113,000 -100 %

176,000 0 0 %

91,414 0 0 %

0 335,000 -100 %

0 220,000 -100 %

1,690,914 1,584,500

1,690,914 1,584,500

1,690,914 1,584,500

2,791,411.09 3,952,580

0 160,000 -100 %

0 160,000

0 160,000

0 160,000

0 160,000

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายโต๊ะแมว-ทุ่ง 0 0

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบอเฮง- 0 0

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นใหม่-ปา่ 0 0

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. บา้น 0 0

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายขึ้นเขา – 0 0

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายโต๊ะแมว-บา้น 0 0

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายโต๊ะแมว- 0 0

โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง สายเมาะตี – 0 0

โครงการสะพาน คสล. หมู่ที่ 3 0 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 1,220,000

รวมงบลงทนุ 0 1,220,000

รวมงานก่อสร้าง 0 1,220,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 3,316,040

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพธิีการ 0 0

รวมค่าใชส้อย 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 0

รวมงานสง่เสริมการเกษตร 0 0

รวมแผนงานการเกษตร 0 0

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา
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0 30,000 0 %

0 60,000 -100 %

0 0 100 %

0 90,000

0 8,000 -37.5 %

0 20,000 0 %

0 50,000 0 %

0 78,000

0 48,000 0 %

0 48,000

0 216,000

0 216,000

0 216,000

22,632,383.8 35,000,000

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา 0 30,000

ค่าจ้างเหมาพนกังานจัดเกบ็และดูแลระบบ 0 0

ค่าจ้างเหมาพนกังานดูแลระบบประปา 0 120,000

รวมค่าใชส้อย 0 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 0 5,000

วัสดุกอ่สร้าง 0 20,000

วัสดุอื่น 0 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 75,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ 0 48,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 48,000

รวมงบด าเนินงาน 0 273,000

รวมทกุแผนงาน 24,012,308.31 35,800,000

รวมงานกิจการประปา 0 273,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 273,000
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
อ าเภอปะนาเระ    จังหวัดปัตตานี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
อ าเภอปะนาเระ   จังหวัดปัตตานี 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,800,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 4,967,425 บาท 

  
งบกลาง รวม 4,967,425 บาท 

   
งบกลาง รวม 4,967,425 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,620 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่อ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 100,620  บาท  ตาม
พระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่ 
มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง 
ประกาศก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ 
มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2561  
5) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่
เทศบาลจะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยค านวณได้ดังนี้  
ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      



จ านวน 2,012,400 บาท X ร้อยละ 0.2 = 4,024.80 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุดที ่มท 0808.2/
ว 4172ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน   

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,121,200 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561- 2565  หน้าที่ 76 ล าดับที่  1) 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,147,200 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ที่ได้แสดงความจ านงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

      



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/
ว 1994 ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงนิ
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 หน้าที่ 76 ล าดับที่  2) 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16และ
ข้อ 17 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 หน้าที่ 76 ล าดับที่  3) 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 64,965 บาท 

      

  เพ่ือส ารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการ
เกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยได้  เช่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  
ภัยหนาว วาตภัยอัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  
ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

      



4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
5) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่อ
อันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้นพ.ศ.2560 
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการส าคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ก าหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(โควิด -19) 



15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นท่ี 
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
17)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

      

  18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559 
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้
เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 388,440 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ3 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู ้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2565  ได้ประมาณการไว้ ที ่
35,800,000 บาทตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง

      



การดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่21 ตุลาคม 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

      



ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561–2565 หน้าที่ 76 ล าดับที่  4) 

    
บ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จ านวน 23,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
ก าหนดว่าสมาชิกต้องช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นราย
ปีตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาจากรายรับ
จริงประจ าปีที่ผ่านมา โดยเทศบาลต าบลพ่อมิ่งเป็นสมาชิกประเภท
สามัญ รหัสสมาชิก 594014  (ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดสะสม 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษ
หนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน
500,000 บาท โดยในปีงบประมาณ 2564 ค านวณได้ดังนี้ 
รายรับตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จ านวน 28,422,298.04 บาท 
หัก     รายรับ – เงินอุดหนุนทั่วไป  14,410,450   บาท 
รายได้ ตามงบประมาณท่ัวไป จ านวน 14,011,848.04 บาท 
ค านวณ ร้อยละ 1/6 (1/6?1/100) = 0.00167 
                                       = 23,399.78 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับ
บ านาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลถึงแก่ความ เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้- เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้1) พระราชกฤษฎีกา การ

      



จ่ายเงินเดือน เงินปีบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันพ.ศ.25352) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่25ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
จ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างและ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.
2560  

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้รับ
บ านาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลถึงแก่ความ เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปีบ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต.เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วย
พิเศษกรณี ข้าราชการการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ 
ลูกจ้างและ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  

      

 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,349,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,004,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก ฯ และรอง
นายก ฯ  จ านวน  3 ต าแหนํง  
(1)  คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
4,000  บาท                                        เป็นเงิน 48,000 บาท 
(2)  คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี
จ านวน 2 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  เป็นเงิน
72,000 บาท 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน   
เงินคําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  

      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก ฯ และรอง
นายก ฯ  จ านวน  3 ต าแหนํง  
(1)  คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ
4,000  บาท   เป็นเงิน 48,000 บาท 
(2)  คําตอบแทนประจ าต าแหนํงรองนายกเทศมนตรี จ านวน
2 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  เป็นเงิน72,000 บาท 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือน   
เงินคําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล   รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

      



นายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557     

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีได๎แกํ 
(1) เงินคําตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี  
อัตราเดือนละ  9,660 บาท  เป็นเงิน  115,920  บาท 
(2) เงินคําตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
อัตราเดือนละ   6,900 บาท   เป็นเงิน  82,800  บาท 
   โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงิน
คําตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และการจํายคําเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557     

      

   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
พํอมิ่ง ได๎แกํ 
(1) เงินคําตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล อัตราเดือน
ละ 15,180 บาท                                 เป็นเงิน 182,160 บาท 
(2) เงินคําตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลอัตรา
เดือนละ 12,420 บาท                           เป็นเงิน 149,040 บาท 
(3) เงินคําตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ
9,660 บาท จ านวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200 บาท 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือนและคําตอบแทนผู๎บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร

      



สํวนต าบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนเงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที2่)  พ.ศ. 2557 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,379,960 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,856,160 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือน และปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
ส านักปลัดเทศบาล  5 อัตรา   โดยจํายให๎กับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1)  ปลัดเทศบาล  จ านวน  1  ต าแหนํง      
2)  หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  1  ต าแหนํง  
3)  หัวหน๎าฝ่ายอ านวยการ  จ านวน  1  ต าแหนํง  
4)  นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  ต าแหนํง  
5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1  ต าแหนํง 
โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํเกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจํายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตราคําจ๎างและการให๎ลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นได๎รับคําจ๎าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.

      



ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการและพนักงานสํวน
ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  (1) เงินคําตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล    ตั้งไว๎    84,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ
7,000  บาท  จ านวน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎
ข๎าราชการหรือพนักงานสํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจํายเงิน
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให๎ข๎าราชการการ
หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได๎รับเงินเดือคําตอบแทน
เป็นรายเดือนเทํากับอัตราเงินประจ าต าแหนํง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวของข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าของสํวนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลง วันที่1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให๎
พนักงานสํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นได๎รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํงของปลัดเทศบาล  อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เงินประจ าต าแหนํงของหัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล
อัตราเดือนละ 3,500 บาท เงินประจ าต าแหนํงของหัวหน๎าฝ่าย
อ านวยการ  อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยค านวณตั้งจํายไว๎ไมํ

      



เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหนํงพ.ศ. 2538 และ
ที่แก๎ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินคําตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าสํวนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสํวน
ท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท๎องถิ่น  
(ฉบับที่ 2)    

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 331,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทน และเงินปรับปรุงคําตอบแทน  ให๎แกํ
พนักงานจ๎าง 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจํายให๎พนักงานจ๎างดังนี้ 
- ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ  จ านวน  2  ต าแหนํง 
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ๎าง  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,180,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว๎  30,000 บาท  
เพ่ือจํายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แกํพนักงานเทศบาล พนักงานจ๎าง  กองคลัง ตาม

      



หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํ
พนักงานสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอื่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนนิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแกํพนักงานสํวน
ท๎องถิ่นให๎เป็นรายจํายอ่ืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
สํวนท๎องถิ่น ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดํวนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี      
(2) คําใช๎จํายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ๎างของ อปท.          
                                                         ตั้งไว ๎ 10,000 บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  เชํน คําเบี้ยประชุม คําพาหนะ  คําตอบแทน
การออกข๎อสอบในการสอบแขํงขัน คัดเลือก คําการตรวจค าตอบ
หรือจํายเป็นเงินคําตอบแทนอ่ืน ๆ ที่มีสิทธิได๎ 
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2555   
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายการคัดเลือก



พนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2558  
(3)  เงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎                    ตั้งไว๎   210,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษรายเดือนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน  2565   จ านวน  7  อัตราเป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการค านวณภาระคําใช๎จําย
ด๎านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    

   
คําเบี้ยประชุม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่สภาเทศบาลต าบลพํอมิ่ง
แตํงตั้งให๎ปฏิบัติหน๎าที่โดยเบิกจํายตามที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินเดือนและเงินคําตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยํางอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหนํง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหนํงรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุกาi 
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายเงินคําเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557    

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให๎กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง ที่ได๎รับอนุมัติให๎ปฏิบัติหน๎าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียกระทรวง
มหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  
 

      



   
คําเชําบ๎าน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได๎รับ 
เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยคําเชําบ๎านของข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จํายเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรของของผู๎บริหารและ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะได๎รับ 
เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549      

      

   
ค่าใช้สอย รวม 2,134,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาโฆษณาและเผยแพรํขําวสารทางวิทยุ, จัดท า
สิ่งพิมพ์ตํางๆ วารสาร แผํนพับรวมถึงคําจัดท าป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน๎าที่ของเทศบาล  

      



    
คําจ๎างเหมาและบริการ จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการ  ดังนี้ 
(2.1) คําจ๎างเหมาบริการอื่นๆ                    จ านวน 30,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎บุคคลภายนอก ท าการอยํางหนึ่ง
อยํางใดแกํเทศบาล เชํน คําซักฟอก คําติดตั้งไฟฟ้า คําเบี้ยประกัน 
คําระวางบรรทุก คําใช๎จํายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ 
(2.2) คําจ๎างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลพํอมิ่ง และบริเวณโดยรอบอาคารส านักงานเทศบาล 
                                                    จ านวน 318,000  บาท  
(2.3) คําจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่งานประชาสัมพันธ์งานเทศบาล 
                                                       จ านวน 84,000 บาท
(2.4) คําจ๎างเหมาแมํบ๎านท าความสะอาด       จ านวน 60,000 บาท 
(2.5) คําจ๎างเหมานักการภารโรง               จ านวน 108,000 บาท 

      

    
คําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําเครื่องถํายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง ในอัตราคํา
เชําเครื่องละ 3,800/เดือนและคําบริการแผํนละ 0.35 บาท 
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จําย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎
สอย วัสดุ และคําสาธารณูปโภค 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวน
มากที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์
การเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

      

    
คําเชําพื้นที่เว็บไซด์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลพํอมิ่ง 
-เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่
16 กันยายน 2553  
2) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  ลงวนัที่
10 พฤศจิกายน 2530  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ

      



ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

    
คําธรรมเนียม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ คําธรรมเนียมศาล
คําธรรมเนียมที่ดินหรือคําธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจํายใน
ประเภทรายจํายนี้ ฯลฯ   

      

    
คําเย็บเลํมเอกสาร เข๎าปกหนังสือและเอกสารตํางๆ จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําเย็บเลํมเอกสาร เข๎าปกหนังสือและเอกสารตํางๆ        

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 427,000 บาท 

      

  (1)  คํารับรอง                                     ตั้งไว๎    20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคํารับรอง ในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือจําย
เป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและการประชุม
สภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เชํน
คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองรวมทั้งคําบริการซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับการรับรอง
เพ่ือเป็นคํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา  ดูงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381   
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจํายเงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
(2)  คําเลี้ยงรับรอง                               ตั้งไว๎    12,000  บาท 
ที่ได๎รับแตํงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวํางองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นหรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
ให๎อยูํในดุลยพินิจของผู๎บริหารท๎องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจํายไมํ
รวมอยูํในคํารับรอง  ให๎เบิกจํายได๎เทําที่จํายจริงและให๎แนบบัญชี
ลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพ่ือใช๎เป็น
หลักฐานประกอบการเบิกจําย  โดยมีเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงานเป็นผู๎รับรองการจําย 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 
ลงวันที่28กรกฎาคม2548เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจําย 
เงินคํารับรองหรือคําเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

      



(3) โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญของชาติ      
                                                      ตั้งไว๎    30,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองในวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์
และงานรัฐพิธีตํางๆ เชํน วันปิยมหาราช และวันส าคัญอ่ืนๆ  
คําพานพํุม คําพวงมาลา คําเครื่องสักการบูชา คําบรมสาทิสลักษณ์
คําใช๎จํายในการสํงเสริมกิจกรรมรํวมงาน คําวัสดุ คําป้าย คําอุปกรณ์
ตํางๆ คําใช๎จํายอ่ืนๆที่จ าเป็นอ่ืนที่อยูํในประเภทนี้ เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542   
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559     
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่  6  มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 45  ล าดับที่ 6)    
(4) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน          
                                                     ตั้งไว๎   200,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตาม โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ๎าง   คําป้าย  คําวัสดุอุปกรณ์
คําตอบแทนวิทยากร  คําอาหาร   อาหารวํางและเครื่องดื่ม   
คําพาหนะเหมาจําย  คําท่ีพัก  คําของที่ระลึกและคําใช๎จํายอ่ืนๆ
เทําท่ีจ าเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่
ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 /2564
หน๎าที่ 8 ล าดับที่ 1) 



 (5) โครงการอบรมให๎ความรู๎ตามพ.ร.บข๎อมูลขําวสารของราชการ 
พ.ศ.2540                     ตั้งไว๎  20,000 บาท                         

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอบรมให๎ความรู๎ตาม
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540  เพ่ือให๎บุคลากรของ
เทศบาลและตัวแทนชุมชนได๎รับรู๎สิทธิในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
ของราชการ โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเทําที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ เชํน คําป้ายโครงการ คําอาหารวํางและเครื่องดื่มคําอาหาร
กลางวัน คําวิทยากร คําท าเอกสารประกอบการอบรมฯลฯ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมและการเข๎ารับ
การฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 79  ล าดับที่ 3)   
(6) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 28
กรกฎาคม                                              ตั้งไว๎ 5,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว คําพานพํุม คําพวงมาลา คําเครื่อง
สักการบูชา คําบรมสาทิสลักษณ์ คําใช๎จํายในการสํงเสริมกิจกรรม
รํวมงาน   คําป้าย คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การ
จัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 44  ล าดับที่ 3)   
 (7) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน                                ตั้งไว๎ 5,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการวันเฉลิมพรชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินี คําพานพุํม คําพวงมาลา       
คําเครื่องสักการบูชา คําบรมสาทิสลักษณ์ คําใช๎จํายในการสํงเสริม
กิจกรรมรํวมงาน   คําป้าย คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัดงาน การ
จัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 45  ล าดับที4่)   

      



(8) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง12 สิงหาคม         ตั้งไว๎  5,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม คําพานพุํม คําพวง
มาลา คําเครื่องสักการบูชา คําบรมสาทิสลักษณ์ คําใช๎จํายในการ
สํงเสริมกิจกรรมรํวมงาน   คําป้าย คําวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 44  ล าดับที่  2)  
(9) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                                                                                
           ตั้งไว๎  10,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือคุ๎มครองดูแล บ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ควบคุมและลดมลพิษ ฯลฯ ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและป่า รวมทั้งสร๎างจิตส านึกของประชาชนใน
การรักษาสิ่งแวดล๎อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว โดยการปลูกต๎นไม๎เพ่ือแก๎ไขปัญหา ภาวะโลกร๎อนและรํวม
ถวายเป็นราชสักการะแกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระ
นางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวาระส าคัญ
ตํางๆ โดยจํายเป็นคําใช๎จําย เชํน คําจัดซื้อ คําป้าย วัสดุอุปกรณ์ คํา
จัดซื้อต๎นไม๎ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 98  ล าดับที่1)                       
(10) โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและสร๎างความโปรํงใส
ในการปฏิบัติงาน                                   ตั้งไว๎  20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ๎างและ
ประชาชน ในกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์ พร๎อมน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน



การด าเนินชีวิตต าบลพํอมิ่ง โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเทําที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เชํน คําป้าย วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จําย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 81  ล าดับที่ 12)      
(11) โครงการอบรมและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
                                                      ตั้งไว๎    50,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการอบรมและเพ่ิมสมรรถใน
การปฏิบัติงาน ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงาน
จ๎าง  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเทําที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เชํน
คําจัดซื้อ คําป้าย วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 81  ล าดับที่ 13)   
(12) โครงการบ๎านนําอยูํ ชุมชนนํามอง        ตั้งไว๎    20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการบ๎านนําอยูํ ชุมชนนํามอง
ของหมูํบ๎านในต าบลพํอมิ่ง  โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเทําที่จ าเป็น
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เชํน คําจัดซื้อ คําป้าย วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจัด
งาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2564
หน๎าที่ 13  ล าดับที่ 1)    
(13) โครงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ๎อน                         
                                                         ตั้งไว ๎30,000  บาท 



เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ประโยชน์ทับซ๎อน   ให๎กับผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ๎างของเทศบาลต าบลพํอมิ่ง  โดยจํายเป็น
คําใช๎จํายเทําที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับโครงการ เชํน คําจัดซื้อ คําป้าย
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมและการเข๎าฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 
หน๎าที่ 9 ล าดับที่ 3)   

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําของขวัญ  ของรางวัล เงินรางวัล ในงานพิธีตํางๆหรือ
กิจกรรมพิเศษตํางๆ ส าหรับแจกให๎แกํแขกของเทศบาล และเป็น
ของขวัญของที่ระลีก เพ่ือมอบหรือแลกเปลี่ยนส าหรับเมืองตํางตาม
โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานเพ่ือศึกษาดูงานหรือเงินรางวัลแกํ
ผู๎สนับสนุนฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬา
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559  

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เชํน  คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คําพาหนะ  คําเชําที่
พัก  คําบริการจอดรถ ณ  ทําอากาศยาน คําผํานทางดํวนพิเศษ
คําธรรมเนียมในการใช๎สนามบิน  คําลงทะเบียนการเข๎าอบรม หรือ
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างเทศบาล  ที่
เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอราชการ 
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป

      



ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการเดินทางไป
ราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

    
คําใช๎จํายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและท๎องถิ่น จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ต าบลพํอมิ่ง  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  (กรณีครบ
วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหนํงวําง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งให๎มีการเลือกตั้งใหมํ และกรณีอ่ืนๆ ) อีกทั้งให๎ความ
รํวมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให๎ข๎อมูลขําวสาร
แกํประชาชนให๎ทราบถึงสิทธิและหน๎าที่และการมีสํวนรํวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู๎แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาจังหวัด โดยจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดสถานที่   
คําวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คําถํายเอกสาร  คําพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คําหนังสือ  คําใช๎จํายในการติดตํอสื่อสาร  คําเชํา
อุปกรณ์ตํางๆ  คํากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช๎บรรจุเอกสาร คําของ
สมนาคุณ  คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  คําสมนาคุณวิทยากร
คําอาหาร  คํายานพาหนะ  คําป้ายโครงการ  คําป้ายประชาสัมพันธ์
คําตอบแทนคณะกรรมการ  คําใช๎จํายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2562   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซ๎อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ

      



บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2563 

    
คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําพานพํุมดอกไม๎ พานประดับพุํมดอกไม๎ พานพุํม
เงินพํุมทอง กรวยดอกไม๎ พวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ หรือ
พวงมาลา ส าหรับวางอนุเสารีย์ หรือใช๎ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศตําง ๆ 
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่
16 กันยายน 2553  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284  ลงวนัที่
10 พฤศจิกายน 2530  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    
คําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อยํางอ่ืนให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  - เพ่ือจํายเป็นคําคําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยํางอ่ืนให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเบิกจําย ของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ๎าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได๎รับอนุญาตหรืออนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตํอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ผู๎บริหาร สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น ข๎าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรมของ

      



องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

  (1) คําบ ารุงรักษา/ซํอมแซมครุภัณฑ์           ตั้งไว๎    20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมเครื่องใช๎ส านักงาน หรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์ตํางๆ เชํน เครื่องพิมพ์ดีด   เครื่องคอมพิวเตอร์
โต๏ะ เก๎าอ้ี ตู๎เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศเครื่องโทรศัพท์ ตลอดจน
คําบ ารุงรักษาซํอมแซมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักยานยนต์
เครื่องมือ  เครื่องจักร และเครื่องทุํนแรงตํางๆ ฯลฯที่ช ารุดเสียหาย  
(2) คําบ ารุงรักษา/ซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎างตํางๆท่ี
ช ารุด  เชํน อาคาร   สิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ ให๎อยูํในสภาพดี  
(3) คําบ ารุงรกัษา/ซํอมแซมวัสดุ               ตั้งไว๎    20,000  บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงหรือซํอมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่ช ารุดเสียหาย เชํน
วัสดุตํางๆ เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

      



7) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจํายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคําใช๎จํายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีในลักษณะคําใช๎
สอยและคําสาธารณูปโภค 

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงาน  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  ได๎แกํ  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพ์ตํางๆ  ปากกา  ไม๎
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
ลวดเย็บกระดาษ กาว  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข๎าราชการ  
แบบพิมพ์  ผ๎าส าล ี ตรายาง น้ าดื่ม ซอง  ธงชาติ  เครื่องคิดเลข
ฯลฯ สิ่งพิมพ์ที่ได๎จากการซื้อหรือจ๎างพิมพ์ เชํนวารสาร หนังสือพิมพ์
รายวัน   ส าหรับเทศบาลและหมูํบ๎าน ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได๎แกํ คําอุปกรณ์ไฟฟ้าตํางๆ เชํน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์
ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของเทศบาล
อาคารและสถานที่อ่ืนๆที่อยูํในความรับผิดชอบของเทศบาล และใน
งานประเพณีตํางๆ ตลอดจนอุปกรณ์ตํางๆเก่ียวกับเครื่องรับ-สํงวิทยุ
สื่อสาร เครื่องไฟฟ้าชนิดตํางๆ เชํนไฟฉุกฉินอัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช๎

      



กับเครื่องรับ-สํงวิทยุสื่อสาร รวมทั้งไฟฉายและถํายไฟฉาย เพ่ือใช๎กับ
เครื่องขยายเสียงและวัสดุอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯเป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัว  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งาน
ไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชํน แปรง ไม๎กวาด สบูํ ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชํน ไม๎ตํางๆ สี ค๎อน ตะปู ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี
ทราย แผํนเหล็ก ทํอประปา ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช๎งานไมํยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
เวลาอันสั้น เชํน ยางนอก ยางใน สายไมล์ แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นไป
ตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

      



ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน น้ ามันเครื่องและหลํอลื่นตํางๆใช๎กับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ๎า ฯลฯ ที่ใช๎ในกิจการของเทศบาล
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจํายเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เชํน ทรายอะเบท วัคซีน ส าล ีและผําพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาตํางๆ สายยาง  
ลูกยาง หลอดแก๎ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตํางๆ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เชํน สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ 
พันธุ์พืช พันธุ์ต๎นไม๎ ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุเพราะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชํน ใบมีด เชือก ผ๎าใบ

      



หรือผ๎าพลาสติก ฯลฯ เพ่ือใช๎ในการประดับตกแตํงจัดสวนภายใน
บริเวณเทศบาล เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช๎งานไมํยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชํน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด 
รูปสีหรือขาวด าที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย พํูกันและสี ฯลฯ และ
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํที่ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช๎งาน
ในระยะเวลาและเผยแพรํ ประมาณ  1  ปี แตํมีราคาหนํวยหนึ่ง/
หนึ่งชุด ไมํเกิน 5,000 บาท เชํน ขาตั้งกล๎อง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 5,000 บาท 

      

  จํายเป็นคําวัสดุกีฬา  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมํคงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
เชํน หํวงยาง   ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม๎ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล  
ไม๎แบดมินตัน  ตะกร๎อ  ตะกร๎าหวายแชร์บอล  ตาขํายกีฬา
นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชํน แผํนดิสก์ โปรแกรมปฏิบัติการ หมึกพิมพ์ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํ
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  และอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนๆ  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมํคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช๎งานไมํยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เป็น
คําวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมํสามารถจัดเข๎าประเภทวัสดุในกลุํมตัวอยํางได๎
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 506,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร       



สถานที่ที่อยูํในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล และใช๎ในงาน
ประเพณีและรัฐพิธี เป็นไปตาม   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา
คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ 
6) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุดที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน  คําโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคําใช๎เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการดังกลําวและคําใช๎จําย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช๎บริการ เชํน คําเชําเครื่อง คําเชําหมายเลข
โทรศัพท์ คําบ ารุงรักษาสาย ฯลฯเป็นไปตาม    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก

      



ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์  คําธนาณัติ  ซื้อดวงตราไปรษณียากร   
คําเชําตู๎ไปรษณีย์  เชํน  คําฝากสํงไปรษณีย์รายเดือน คําธรรมเนียม  
คําอากรแสตมป์  และคําธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการติดตํอราชการของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับเทศบาล เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคําใช๎จําย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชํน คําใช๎จํายเกี่ยวกับ
การใช๎ระบบและคําใช๎บริการอินเตอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และคําสื่อสารอ่ืนๆ  เชํน  คําเคเบิ้ลทีวี  คําเชําชํองสัญญาณ
ดาวเทียม  และให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพ่ือให๎ได๎ใช๎บริการ
ดังกลําวและคําใช๎จํายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ คําวิทยุ
สื่อสาร  คําวิทยุติดตามตัว  คําโทรภาพ (โทรสาร)  คําสื่อสารผําน
ดาวเทียม  
- เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกคําใชํจํายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
เบิกคําใชํจํายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

      



พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  

  
งบลงทุน รวม 149,900 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 149,900 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โต๏ะประชุม หน๎าเหล็ก ขาเหล็ก จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อ โต๏ะประชุม หน๎าเหล็ก ขาเหล็ก ส าหรับใช๎ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพํอมิ่ง จ านวน 10 ตัวๆละ
4,800 บาท  เป็นเงิน 48,000  บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงานประมาณ) มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
- ขนาดไมํน๎อยกวํา กว๎าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. 
- หน๎าและขาโต๏ะท าจากเหล็ก  
- ขาแบบพับสวิง มีตัวล็อค 
- สามารถใช๎ในที่ท างาน ห๎องประชุม หรือใช๎ในครัวเรือน ใช๎ส าหรับ
ท างาน ทานอาหาร จัดประชุมสัมมนา พรีเซ๎นท์งาน  
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
พัดลมอุตสาหกรรม จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  ส าหรับใช๎ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพํอมิ่ง
จ านวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 9,000  บาท จัดหาโดยสืบ
ราคาจากท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงานประมาณ) มี
คุณลักษณะดังนี้ 
- แบบตั้งพ้ืน ใบพัดขนาดไมํน๎อยกวํา 24 นิ้ว  

      



- ปรับระดับแรงลมได๎อยํางน๎อย 3 ระดับ 
- ใบพัดเหล็กแบบ 4 แฉก  
- ขาตั้งแบบ 3 ขา  
- ใช๎ส าหรับกระจายลมเย็น ระบายอากาศ ภายในสถานที่ตาม
ต๎องการ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
ตู๎ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 1ต๎ูๆละ
25,000 บาท  เป็นเงิน 25,000  บาท จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท๎องตลาด เนื่องจากไมํมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงานประมาณ) มีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 15 นิ้ว 
- รองรับบลูทูส Blutooth, MP3/PSB/SD CARD 
- ไมค์ลอยมือถือ 2 ตัว, ไมค์ครอบหัว หนีบเสื้อพร๎อมชุดรับ
สัญญาณ 1 ชุด  
- แบตเตอรี่อยูํได๎นาน 5 ชั่วโมงขึ้นไป 
- ก าลังขยายเสียงปกติ 450 W RMS, ก าลังขยายเสียงสูงสุด
MAX.POWER: 700 W 15 "PA SPEAKER SYSTEM 
- ระดับความไวเสียง 101 dB, สามารถตอบสนองความถ่ี
FREQ.RANGE  ได๎ตั้งแตํ  35Hz-20KHz 
- มีวอลลุํมปรับเสียงแหลมและเสียงเบส, ปรับเสียงแอคโคได๎
MIC ECHO และ VOL  
- มีวอลลุํมปรับสัญญาณเสียง MUSIC VOLUME 
- มีชํองตํอไมโครโฟนชนิดใช๎สาย MIC  INPUT 
- มีระบบ BUILT IN ชาร์จไฟ BATT 
- มีล๎อลากและมีคันจับงํายส าหรับลากเคลื่อนย๎าย  
- ใช๎ไฟ  AC 220-240V 50/60Hz  
- สามารถ เลํน USB MP3 Player ได๎ 

      



- มีชํอง input ไมค์สาย 2 ชํอง, มีชํอง Line in 
- มีแบตเตอรี่ ชาร์ตได๎ในตัวตู๎ล าโพง   
- มีปุ่มเบาเสียงเพลงลงขณะใช๎ไมโครโฟน 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายส าหรับเป็นคําจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 20,000 บาท รวมเป็น
เงิน 20,000 บาทโดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก(4 core)  
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมํน๎อยกวํา 2 GB  
- มีหนํวยความจ าขนาดไมํน๎อยกวํา 32 GB  
- มีหน๎าจอสัมผัสขนาดไมํน๎อยกวํา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไมํ
น๎อยกวํา 2,048 x 1,536 Pixel  
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา
WiFi(802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS  
- มีอุปกรณ์เชื่อมตํอระบบ 4G หรือดีกวํา แบบติดตั้งภายใน
ตัวเครื่อง (built-in)  
- มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช๎งานรํวมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต  
- มีกล๎องด๎านหน๎าความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1.2 Megapixel  
- มีกล๎องด๎านหลังความละเอียดไมํน๎อยกวํา 8 Megapixel 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      



    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายส าหรับเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท   รวมเป็น
เงิน 16,000 บาทโดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา
1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีท่ีต๎องใช๎
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หนํวย  
- หนํวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนํวยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 MB 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อย
กวํา 4 GB  
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อย
กวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อยกวํา
3 ชํอง  
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง -
 มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง  
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (IEEE 802.11b, s, n, ac)
และ Bluetooth 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      



    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจํายส าหรับเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1เครื่องๆละ 4,300 บาท  
รวมเป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู๎ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อย
กวํา 19 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ8.8ภาพตํอนาที  
- มีความเร็วในการพิมพ์รํางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมํน๎อย
กวํา 15 หน๎าตํอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตํอนาที (ipm)  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 ชํอง 
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 50 แผํน - สามารถใช๎ได๎กับ
A4,Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจํายส าหรับเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท   รวมเป็น
เงิน 2,600 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอ
นาท ี(ppm)  
- มีหนํวยความจ า (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB )  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา จ านวนไมํ

      



น๎อยกวํา 1 ชํอง  
- มีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน  
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
คําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินกวํา 5,000 บาท ส าหรับ
การบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน2558  

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       

    

ศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและการจัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ปะนาเระ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและการจัดจ๎าง
เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จําย เพ่ือ
ชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ.2560 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน๎าที่ 81  ล าดับที่ 14) 

      

 



 
งานบริหารงานคลัง รวม 3,194,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,321,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,321,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,893,060 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
กองคลัง จ านวน 6 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงาน
เทศบาลต าแหน่ง ดังนี้  
1.1)  ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
1.2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
1.3)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
1.4)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
1.5)  เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1  ต าแหน่ง  
1.6)  เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว13 ลงวันที่3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2561 

      



   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว              ตั้งไว้    21,300  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล
จ านวน 2 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือนเป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รบัเงินค่าตอบแทนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจ าต าแหน่ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ(ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538และท่ี
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน

      



อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 363,840 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้าง จ านวน  2 อัตรา จ านวน  12 เดือน  โดยจ่ายให้
พนักงานจ้างต าแหน่ง   ดังนี้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้          จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 1,200 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)    ตั้งไว้    1,200  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) แก่พนักงานจ้างที่มี
สิทธิได้รับการช่วยเหลือ 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 845,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 318,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 260,000 บาท 

      

  (1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองคลัง ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ

      



แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี      
 (2)  เงินคา่ตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                        ต้ังไว้ 240,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน 2565จ านวน 8 อัตรา เป็นไปตาม หนังสือส านักงาน 
กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่30 ธันวาคม2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      



พ.ศ. 2559   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 28,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับเป็นไป
ตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 

   
รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ       



    

ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  บุคคลภายนอก เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14  
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

จ านวน 72,000 บาท 

    

ค่าธรรมเนียม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมใดๆ   ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้   

จ านวน 
 

10,000 บาท 

   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
(1)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
                                                             ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนที่และปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 80 ล าดับที่ 7) 
(2)  โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                 ตั้งไว้ 3,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2550   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 8 
ล าดับที่ 2) 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(3)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เสียภาษีในต าบลพ่อมิ่ง 
                                                      ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้เสียภาษีในต าบล 
พ่อมิ่ง เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 80 ล าดับที่ 8) 

 
 
 
 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   

- เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

จ านวน 100,000 บาท 

    

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์

จ านวน 50,000 บาท 



ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ การจัดท าแผนที่ภาษี 
การเงินการคลัง การพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                            
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14  
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ 
– รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี       



ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ได้แก่  กระดาษ  หมึก  ดินสอแบบพิมพ์ต่างๆ  ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าส าลี  ตรายาง ซอง  ธงชาติ เครื่องคิดเลข ฯลฯ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์เช่น  วารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน   ส าหรับ
เทศบาลและหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น น้ ามันเครื่องและหล่อลื่นต่างๆใช้กับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล 
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มเมมโมรี่
การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก

      



ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น ผงหมึก  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย  ฯลฯ เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

  
งบลงทุน รวม 27,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 27,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับใช้ติดต่อราชการ
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท  เป็นเงิน 12,000  บาท 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  1  ส านักงานประมาณ) 

      



- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องอ่านบัตร Card Reader จ านวน 700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องอ่านบัตร card  Reader
จ านวน  1  เครื่องๆ ละ  700  บาท  รวมเป็นเงิน  700  บาท โดยมี
คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนี้ 
  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
  - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 4,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา
700 บาท/ปี (ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)จ านวน 7 ชุดๆ
ละ 700 บาท   รวมเป็นเงิน 4,900 บาท 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ส าหรับการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 400,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง ดังนี้  
1.1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการ
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที ่4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท 0809.3/
ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ    ตั้งไว้     5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ตามหลักเกณฑ์ที่

      



กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี      
 (2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                          ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน  2565   จ านวน  1  อัตรา เป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ  เป็นไปตาม  

      



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 795,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาลต าแหน่ง 
ดังนี้  

1.1)  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน 
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

355,320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 440,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      
  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งไว้  10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
      



ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี      
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้                             ตั้งไว้   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน
2565 ของพนักงานเทศบาล  จ านวน 1 อัตรา   เป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง                                ตั้งไว้  20,000  บาท   



ได้แก่ (1) อาสาสมัครขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่ได้รับ
ค าสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืนที่ไป
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามค าร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
และจังหวัดทีป่ระสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

      



ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ
วารสาร รวมถึง ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน้าที่
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้

      



สอยและค่าสาธารณูปโภค 

    
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย   
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ
รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ
ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน  
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นต้องจา่ยในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการสั่งใช้บุคคล 
ภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

      



ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 388 ลง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ทบทวน) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ทบทวน)  เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน
การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับ
สาธารณภัย  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นท่ี โดยมี
ผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบบั
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      



3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที ่3/2564
หน้าที่ 14 ล าดับที่  1)  

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของต าบล
พ่อมิ่ง 

จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอพปร.ประจ า
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความ
พร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งพ้ืนที่ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้
ควบคุมและสั่งการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน  อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับ
การจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

      



(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 14 ล าดับที่  2)  

 



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,559,140 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 814,140 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 814,140 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 600,660 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล   กองการศึกษา     2  อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1.1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  จ านวน  1  ต าแหน่ง  
1.2)  นักวิชาการศึกษา   จ านวน  1  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล   ต าแหน่ง
นักบริหารงานการศึกษา  อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538
และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 171,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้าง 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง
ดังนี้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ 
 ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
 

      



         

  
งบด าเนินงาน รวม 735,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  กองการศึกษา  ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่องประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน

      



พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                 ต้ังไว้    90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ 1ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน 2565 จ านวน  3  อัตราเป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวนัที่
30 ธันวาคม2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ
เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

      



เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    

      

   
ค่าใช้สอย รวม 459,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ
วารสาร รวมถึง ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน
หน้าที่ของเทศบาล      

      

    
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฎิบัติงานส่งเสริมการศึกษา จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฎิบัติงานงานส่งเสริมการศึกษา

ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จ านวน  1 อัตรา 
      

    
ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ และเอกสารต่างๆ       

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 190,000 บาท 

      

  (1) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์เด็กและ
เยาวชนต าบลพ่อมิ่ง                            ตั้งไว้   100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สันทนาการและสานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนต าบลพ่อมิ่ง   เป็นค่า
จัดสถานที่ ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ

      



ของรางวัล ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565  หน้าที่ 47  ล าดับ
ที ่9)       
(2) โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน          ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจริยธรรมให้กับเด็กและ
เยาวชนในภาคฤดูร้อน จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565  หน้าที่ 48  ล าดับ
ที ่10)  
 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา      
                                                      ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 10  ล าดับที่ 1)    
(4) โครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย
และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง           
                                                      ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยของเด็กปฐมวัยและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ต าบลพ่อมิ่ง จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย



การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 5  ล าดับที่ 2)    

        

 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนการเข้าอบรม หรือ
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม อบรม  สัมมนา   
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ ประชุม ฝึกอบรม
อบรม  สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการรวมถึงการฝึกอบรม

      



เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนกิรออาตี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนกิรออาตีของเด็กและ
เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในต าบลพ่อมิ่ง 
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565  หน้าที่ 47  ล าดับที่ 8)  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์    ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ ที่ช ารุดเสียหาย     
(2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  
                                                   ตั้งไว้     10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่ช ารุดเสียหาย
เช่น วัสดุต่างๆ เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

      



ท้องถิน่พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ลวดหนีบกระดาษ เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม           
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ตรายาง   
ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อจ้างพิมพ์  ฯล เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์ ฯลฯ เพ่ือติดต้ัง
และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของอาคารและสถานที่
อ่ืนๆ  เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

      



จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น ทรายอะเบท  วัคซีน  ส าลี และผ่าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ  
สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี รูปสีหรือขาวด าที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ   เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุกีฬา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น  ห่วงยาง  ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง  ไม้ตีปิงปอง  ลูกแชร์
บอล  ไม้แบดมินตัน ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล  ตาข่ายกีฬา
นกหวีด  นาฬิกาจับเวลาฯลฯ  เป็นไปตาม 

      



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น ผงหมกึ  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ  
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
ส าหรับการบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ ว 1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558      

      

 



 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,890,035 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,713,340 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,713,340 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,171,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครู
เทศบาล  กองการศึกษา จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้กับพนักงานครูเทศบาล ดังนี้ 
                1.1) พนักงานครูเทศบาล จ านวน 6 ต าแหน่ง (ศพด.)  
                                                 เป็นเงิน  1,694,640  บาท 
                1.2)  ครผูู้ช่วย จ านวน 2 ต าแหน่ง  (ร.ร.)               
                                                   เป็นเงิน  379,200  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 307,200 บาท 

      

  (1)  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                                                      ตั้งไว้   240,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน  2565   จ านวน  8  อัตรา เป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน                           ตั้งไว้  67,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบรายเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล (ครู คศ.
3)  จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ

      



 

และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 277,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูเทศบาล  ดังนี้  
  - เงินวิทยฐานะ คร ูคศ.2 จ านวน 5 อัตรา  
  - เงินวิทยฐานะ คร ูคศ.3 จ านวน 1 อัตรา  
 เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ ที ่2)  
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.
ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม)วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 767,040 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 อัตรา จ านวน  12 เดือน  โดย
จ่ายให้พนักงานจ้าง   ดังนี้ 
          -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  ต าแหน่ง       
          -  ผู้ช่วยครู                    จ านวน  1  ต าแหน่ง        
          -  ผู้ดูแลเด็ก                   จ านวน  3  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 190,500 บาท 

      

  (1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว               ตั้งไว้    40,500   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
จ านวน  4 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 16,500 บาท ดังนี้ 
        - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  ต าแหน่ง  
        - ผู้ดูแลเด็ก       จ านวน  3  ต าแหน่ง  
- เป็นไปตาม 

      



 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2)
สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนต าบล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
4) มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี ครั้ง
ที ่7/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
(2)  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                                                      ตั้งไว้   150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน  2565   จ านวน  5  อัตรา เป็นไปตาม 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.4/ว276 ลงวันที่ 21
มกราคม 2554 
2) หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
งบด าเนินงาน รวม 4,949,495 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด      

      



 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่
มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

      



 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 3,641,095 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ
วารสาร รวมถึง ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน้าที่
ของโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 1,502,000 บาท 

      

        - ค่าจ้างผู้ปฏิบัติการสอน                   ตั้งไว้  942,000  บาท 
      - ค่าจ้างเหมานักการภารโรงโรงเรียนเทศบาล                
                                                       ตั้งไว้   60,000  บาท 
      - ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด     ตั้งไว้   60,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ  (ร.ร.)                  ตั้งไว้   10,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมานักการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ
พ่อมิ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตักวา        
                                                       ตั้งไว้  156,000  บาท 
      - ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดศพด.พ่อมิ่ง/มัสยิด 
อัลตักวา                                           ตั้งไว้   120,000  บาท 
      - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศพด.พ่อมิ่ง/มัสยิดอัลตักวา   
                                                        ตั้งไว ้ 144,000 บาท 
      - ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ(ศพด.)                    ตั้งไว้  10,000  บาท 

      

    
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนของเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

      



 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

    
ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกเอกสาร จ านวน 7,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร            

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง                                                            
                                                       ตั้งไว้   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 52   ล าดับที่  26) 
(2) โครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
                                                      ตั้งไว้    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 49 ล าดับที่14,15)   
(3) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล
(วันปีใหม่)                                          ตั้งไว้      5,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและสากล(วันปีใหม่)ให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง เช่น ของขวัญ ของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์

      



 

ส านักงาน ค่าป้าย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 63 ล าดับที่  61)    

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนการเข้าอบรม หรือ
อ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม อบรม
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา

      



 

ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) 

จ านวน 7,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง
เป็นไปตาม  
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่2/2563
หน้าที่  5  ล าดับที่  5)     

      

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล
ต าบลพ่อมิ่ง (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

จ านวน 33,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  อัตราคน
ละ 500 บาท/ภาคเรียน จ านวนนักเรียน 66 คน  เป็นเงิน
33,000 บาท เป็นไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ

      



 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่  57  ล าดับ
ที ่ 40)       

    
โครงการสนับสนุน (อาหารกลางวัน) จ านวน 1,140,825 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน(อาหารกลางวัน)  
   - โรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง เป็นเวลา 200 วัน อัตรามื้อละ
21 บาท/คน จ านวนนักเรียน 134 คน  เป็นเงิน  600,600  บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 245 วัน อัตรามื้อละ 21 บาท/คน
จ านวนนักเรียน 105 คน  เป็นเงิน 540,225  บาท   
- เป็นไปตาม   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 51  ล าดับที่21) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 46   ล าดับที่ 2)    

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จ านวน 65,190 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ดังนี้ 
   1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 69 คน เป็นเงิน
29,670  บาท ได้แก่ 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนละ 215 บาท/ภาคเรียน 
เป็นเงิน 29,670 บาท 

      



 

  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 74 คน เป็นเงิน
35,520  บาท ได้แก่ 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
เป็นเงิน 35,520 บาท 
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  51 ล าดับที่  20)    

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

จ านวน 47,340 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่า
เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ดังนี้ 
   1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 69 คน เป็นเงิน
20,700  บาท ได้แก่ 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน
20,700  บาท 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 74 คน เป็นเงิน
26,640  บาท ได้แก่ 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงนิ
26,640  บาท 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

จ านวน 257,900 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด       



 

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)ของโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ดังนี้ 
   1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 69 คน เป็นเงิน
117,300  บาท ได้แก่ 
   - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน     117,300  บาท 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 74 คน เป็นเงิน
140,600  บาท ได้แก่ 
   - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 950 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน     140,600  บาท 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าหนังสือเรียน 

จ านวน 62,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ดังนี้ 
   1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 69 คน เป็นเงิน
13,800  บาท ได้แก่ 
   - ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน     13,800  บาท 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 19 คน เป็นเงิน
12,468.75  บาท ได้แก่ 
   - ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที ่1 จ านวน 19 คน ๆละ 656.25 บาท/ปีเป็นเงิน  12,468.75  บาท 
  3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 36 คน เป็นเงิน
23,398.20 บาท ได้แก่ 
   - ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2 จ านวน 36 คนๆละ
649.95 บาท/ปี เป็นเงิน   23,398.20  บาท 
  4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 19 คน เป็นเงิน
12,408.90  บาท ได้แก่ 
   - ค่าหนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 จ านวน 19 คนๆละ
653.10 บาท/ปี เป็นเงิน   12,408.90  บาท 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน 

จ านวน 42,660 บาท 



 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าอุปกรณ์
การเรียนของโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ดังนี้ 
   1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล จ านวน 69 คน เป็นเงิน
13,800  บาท ได้แก่ 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  คนละ 100 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน
13,800  บาท 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 74 คน เป็นเงิน
28,860  บาท ได้แก่ 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  คนละ 195 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน
28,860  บาท 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 19,780 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) คนละ 430 บาท/ปี จ านวนนักเรียน 46 คน
เป็นเงิน19,780 บาท 
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 58  ล าดับที ่43)    

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

จ านวน 9,200 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด       



 

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) คนละ 300 บาท/ปี จ านวนนักเรียน 46คน เป็น
เงิน9,200 บาท 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

จ านวน 178,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  จ านวน 1,700บาท/คนจ านวนนักเรียน 105คน เป็น
เงิน 178,500 บาท  
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 46   ล าดับที่ 1)    

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าหนังสือเรียน) 

จ านวน 9,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าหนังสือ
เรียน) คนละ 200 บาท/ปี จ านวนนักเรียน 46 คน เป็นเงิน
9,200 บาท 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

จ านวน 9,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) คนละ 200 บาท/ป ีจ านวนนักเรียน 46 คน เป็นเงิน

      



 

9,200 บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 55,000 บาท 

      

  (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์      ตั้งไว้    20,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือ่งคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ ที่ช ารุด 
(2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
                                                         ตั้งไว้ 20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆท่ี
ช ารุด เช่น อาคารโรงเรียน อาคารศพด. ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี  
(3) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ  ตั้งไว้  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ช ารุดเสียหาย
เช่น วัสดุต่างๆ เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้

      



 

สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,080,400 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอแบบพิมพ์ต่างๆ ปากกา ไม้บรรทัด
ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  
ลวดเย็บกระดาษ  กาว แฟ้ม ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์
ฯลฯ เพ่ือติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของ
เทศบาล อาคารและสถานที่อ่ืนๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล และในงานประเพณีต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร เครื่องไฟฟ้าชนิดต่างๆ เช่นไฟฉุกฉิน
อัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้กับเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร รวมทั้งไฟฉายและ
ถ่ายไฟฉาย เพ่ือใช้กับเครื่องขยายเสียงและวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็น ฯลฯ 
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 930,400 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
      



 

ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ถ้วยชาม
ช้อนส้อม  แก้วน้ าจานรอง น้ ายาดับกลิ่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน 
ฯลฯ ดังนี้ 
  - โรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง  จ านวน  10,000 บาท 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 10,000 บาท 
และ   
  (1) อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.                   
                                                    จ านวน  425,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่ม ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเคียนและโรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง จ านวน 260 วัน
เด็กนักเรียน  222 คน และเทศบาลตั้งสมทบให้ ดังนี้.- 
   - โรงเรียนบ้านเคียน   82 คน   
   - โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง   140 คน   
 (2) อาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 
                                                     จ านวน  274,100 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม)  พร้อมดืม่ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง   จ านวน  260  วัน  
เด็กนักเรียน  143  คน และเทศบาลสมทบให้ เป็นไปตาม 
   (3) อาหารเสริม(นม) ส าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพ่อมิ่ง                                      จ านวน  210,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม(นม)  พร้อมดื่มส าหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  260  วัน เด็กนักเรียน
105 คน และเทศบาลตั้งสมทบให้   
- เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท



 

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 51 ล าดับที่ 22,23) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 2565  หน้าที่ 46 ล าดับที่ 3)    

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น  อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น ทรายอะเบท  วัคซีน  ส าลี และผ่าพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง  
ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น  พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

      



 

รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ เมมโมรี่ชิบ  เช่น แรม  คัตชีทฟีตเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(Card) ฯลฯเป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรอืตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

      



 

ส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 158,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 138,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารของโรงเรียนเทศบาลต าบล
พ่อมิ่งและอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
พ่อมิ่ง เป็นไปตาม   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 294,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 134,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จ านวน 46,000 บาท 



 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 20 ชุดๆละ 2,300 บาท  รวมเป็นเงิน 46,000 บาท
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์การศึกษา       

    
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี  โต๊ะขนาดไม่
น้อยกว่า 60?120?55 ซม.จ านวน 10 ชุด ๆละ 3,500 บาท   รวม
เป็นเงิน 35,000 บาท จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงบประมาณ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    
เครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด
ส่วนสูง จ านวน 1 เครื่องๆละ 20,000บาท   รวมเป็นเงิน
20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  
   1) เป็นเครื่องชั่งน้ าหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิตอลมีที่
วัดส่วนสูง 
   2) สามารถชั่งน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 
   3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรมั 
   4) วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
   5) สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) 
จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 

      



 

- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ชุดๆละ17,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า3.1 GHz
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
4 MB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

      



 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1เครื่องๆละ4,300 บาท   
รวมเป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ
A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท   รวมเป็นเงิน2,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก

      



 

ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ส าหรับ
การบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 160,000 บาท 

   
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรอืสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

    
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและที่แปรงฟัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและ 
ที่แปรงฟันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
สูง 3.11 เมตร  
- โดยท าการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลพ่อมิ่งก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1)    

      

    
โครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคาร ศพด. จ านวน 130,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการต่อเติมโครงหลังคาเหล็กอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 5.50 เมตร 
สูง 0.80 เมตร  
- โดยท าการก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลต าบลพ่อมิ่งก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 2565  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2)    

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 932,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 932,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 932,400 บาท 

      

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   ตั้งไว้รวม    932,000  บาท 
         -  โรงเรียนบ้านเคียน                   ตั้งไว้   344,400  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

      



 

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียนบ้านเคียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นเวลา 200 วัน
จ านวน 82  คน จัดสรร  100%  อัตราคนละ  21  บาท  เป็นเงิน
344,400 บาท   
        -  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง                    ตั้งไว้  588,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นเวลา 200 วัน
จ านวน 140  คน จดัสรร  100%  อัตราคนละ  21  บาท  เป็นเงิน
588,000 บาท   
- เป็นไปตาม    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้าที่ 58 ล าดับที่ 42) 

    

 



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,036,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 691,500 บาท ดังนี้ 
1.1)  นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน 
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 681,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 155,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ     ตั้งไว้      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ตามหลักเกณฑ์ที่

      



กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี      
 (2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้                                 ตั้งไว ้30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน
2565   จ านวน  1  อัตรา เป็นไปตาม หนังสือส านักงาน กจ. กท.
และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(3) ค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
                                                       ต้ังไว้    120,000   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ
ให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลพ่อมิ่ง 



- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่
14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่าย พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25  มิถุนายน 2562  เรื่อง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกจ่าย พ.ศ. 2562 

      

  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที ่18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาวแลหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตรา
ค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318  ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    

ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายขยะของ
เทศบาลต าบลปะนาเระ  เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพ้ืนที่การร่วมกันจัดการขยะมูล
ฝอย (Cluster) กลุ่มพ้ืนที่ 3 จังหวัดปัตตานี 

จ านวน 5,000 บาท 

    
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 60,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          

    
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจจ านวนสุนัข/แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่มท 0819.3/1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 66 ล าดับที่  11)    

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 320,000 บาท 

      
  (1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 

                                                          ตั้งไว้   20,000  บาท 
      



เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจัดท าเอกสาร  แผ่นพับให้ความรู้  หรือ
รายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/
ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 64 ล าดับที่  5)    
 (2) โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ   ตั้งไว้   300,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น
การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่
เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าจ้างเอกชนด าเนินงานของ อปท.
ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อ่ืนชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ของ อปท.  เช่น ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
ฯลฯ  ค่าใช่จ่ายในการจัดท าเว็บไซต์  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การก าจัดแมลง แมง หน ูหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน
และให้หมายความรวมถึงการก าจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้
ค่าบริการในการก าจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด  ผลิตรายการ และถ่ายทอด
สถานีโทรทัศน์ และวิทยุ  ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือ
พัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพ่ือใช้
ปฏิบัติราชการกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกาย
ของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าที่จะใช่สิทธิเบิกจ่ายตากฎหมาย
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและ
ที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเช่า  ค่าใช้จ่ายในกาด าเนินคดี
ในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ  
- เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 

      

  7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดให้แหล่งเพราะพันธุ์
ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพ่ิมเติม  
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 4700 ลง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็น
พาหะน าโรค  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) 
10) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  

      



11) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
12) หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
13) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
14) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
16) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
17) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่2/2563
หน้าที่ 7 ล าดับที่  2) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ

      



ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1  บ้านเคียน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่1
บ้านเคียน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที ่64 ล าดับที่  6) 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านนาจาก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่2
บ้านนาจาก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 65 ล าดับที่  7) 

      



    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านพ่อมิ่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่3
บ้านพ่อมิ่ง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 65 ล าดับที่  8) 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่4
บ้านใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 65 ล าดับที่  9) 

      

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านโต๊ะแมว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่5
บ้านโต๊ะแมว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่2/2563
หน้าที่ 7 ล าดับที่  1) 
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน  2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

      



ทั่วไปส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีฯ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพ่ือป้องกัน
และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/1237 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 65 ล าดับที่  10)  

      

 



แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,468,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,128,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,128,300 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,089,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จ านวน 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานเทศบาล
ต าแหน่ง ดังนี้  
1.1)  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
1.2)  นักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
1.3)  เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  1  ต าแหน่ง 
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 

      



   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล
จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12เดือน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)  

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  อัตราเดือนละ 1,500 บาท
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538

      



และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) 

  
งบด าเนินงาน รวม 322,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นไปตาม      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี

      



ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี      
 (2)  เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                   ตั้งไว ้   90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่1 ตุลาคม 2564 –
 30  กันยายน  2565 จ านวน  3  อัตราเป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วนัหยุดราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ

เป็นไปตาม 
      



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549   

      

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ
วารสาร รวมถึง ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจใน
หน้าที่ เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  

      



2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

    
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ดังนี้ 
 - ค่าจา้งเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม 
                                                   จ านวน 60,000  บาท  

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1) โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ        
                                                    ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์  
ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2560 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/ว6768 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -  2565 หน้าที่ 67  ล าดับที่ 2)    

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรมอบรม สมัมนา   
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

      



ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมทั้ง
แบบพิมพ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องสั่งซื้อหรือจ้างพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น ผงหมึก  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  
แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์   เมาส์  อุปกรณ์บันทึก ข้อมูลเมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 18,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน

1 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมี
      



คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า3 ช่อง  
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง  
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi(IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 2,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

      



สังคม ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB )  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือแสดงความคิดเห็น       
                                                      ตั้งไว้      20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าเวทีประชาคมเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น เช่น ค่าวัสดุเอกสาร  ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เท่าท่ีจ าเป็นรายละเอียดตามโครงการในการจัดท าเวทีประชาคม ฯลฯ
เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562   
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  83  ล าดับที่ 2)  
(2) โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล                                     ตั้งไว้ 30,000 บาท 

      



เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชนและประชาชนในต าบล และจัดอบรมฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้
ยากจน หรือผู้ที่สนใจ รายละเอียดตามโครงการฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  40  ล าดับที่ 1)  
(4) โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี    ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีใน
ต าบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ
รายละเอียดตามโครงการฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  (แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  40  ล าดับที่ 4)  
(5) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลพ่อมิ่ง        
                                                            ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลพ่อมิ่งโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการรายละเอียดตามโครงการฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่  6  ล าดับที่ 1)  

      



(6) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
ต าบลพอ่มิ่ง                                            ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสภา
เด็กและเยาวชนต าบลพ่อมิ่ง  ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกน
น าเด็กและเยาวชนในต าบลพ่อมิ่ง  ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลพ่อมิ่ง  รับทราบสถานการณ์ปัญหาและช่องทางในการเข้าถึง
การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างทักษะผู้น าที่จ าเป็นในการท างานร่วมกันของสภาเด็กและ
เยาวชนในระดับต าบลพ่อมิ่ง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่ายานพาหนะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ   
- เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2 พ.ศ. 2560 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลง
วันที่ 2563  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 6  ล าดับที่ 2)  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กรม 
จังหวัด 

จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย รัฐบาล กรม

จังหวัด อ าเภอ เทศบาล เช่นรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนใช้ในช่วง
      



เทศกาลส าคัญ เช่นเทศกาลขึ้นปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ รณรงค์การ
ป้องกันยาเสพติด การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ รณรงค์การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,และวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 160,000 บาท 

      

  (1) โครงการแข่งขันกีฬาต าบลต่อต้านยาเสพติด  
                                                       ตั้งไว้   100,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยา
เสพติดต าบลพ่อมิ่ง เพ่ือส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบของเทศบาล  มีความคุ้นเคย   มีความสมัครสมานสามัคคี มี
ระเบยีบ วินัยมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยไม่เอาเปรียบผู้อื่น
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ได้ออกก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด ได้แสดงออกและพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีและ
บุคลากรขององค์กรอันจะน ามาซึ่งสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาทุกด้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่
เปิด – ปิด การแข่งขันอาทิ จัดเตรียมสนาม จัดประดับตกแต่งสถานที่
ส าหรับพิธีปิด จัดเตรียมเต้นท์ ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มค่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัด
งาน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 74  ล าดับที1่1)       
(2) โครงการจัดส่งทีมกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันระดับอ าเภอ/จังหวัด 
                                                  ตั้งไว้     30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกีฬา-กรีฑา  เข้าร่วมแข่งขันระดับ
อ าเภอ/จังหวัด  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าชุดนักกีฬา 

      



ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 74 ล าดับที ่12)      
 (3) โครงการกีฬาสีต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพ่อมิ่ง                  ตั้งไว ้  30,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการกีฬาสีต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลพ่อมิ่งเพ่ือ
ส่งเสริมเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาล  มีความคุ้นเคย มี
ความสมัครสมานสามัคคี  มีระเบียบวินัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ได้ออก
ก าลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด ได้
แสดงออกและพัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครูและนักเรียน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าเตรียมสนามแข่งขันและสถานที่เปิด – ปิดการ
แข่งขันอาทิ จัดเตรียมสนาม จัดประดับตกแต่งสถานที่ส าหรับพิธีปิด
จัดเตรียมเตน้ท์   ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2564
หน้าที่ 5  ล าดับที่ 1)       

 



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  (1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่                     ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง การท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นพับ
วารสาร รวมถึง ค่าจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจในหน้าที่
ของเทศบาล     เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 230,000 บาท 

      

  (1) โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน        ตั้งไว้ 100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือน
รอมฎอน  ได้แก่ ค่าอินทผาลัม น้ าตาลทราย ค่าป้าย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเท่าที่จ าเป็น ฯลฯเป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  72 ล าดับที ่5 )   
  

      



(2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน     
                                                       ตั้งไว้  50,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเท่าที่จ าเป็น ฯลฯเป็นไปตาม ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  72  ล าดับที่ 4 )  
(3) โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษา(เทศกาลชักพระ)     
                                                      ตั้งไว้    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสืบสานประเพณี
ออกพรรษา(เทศกาลชักพระ)  เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  73  ล าดับที่ 6)  
(4) โครงการกิจกรรมบรรยายธรรม             ตั้งไว้    50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมบรรยาย
ธรรม  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง  ค่าจัดสถานที่
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าท่ี
จ าเป็น    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  72  ล าดับที่ 1)  
(5) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ         
                                                       ตั้งไว้   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ได้แก ่วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเช่าต่างๆ ฯลฯและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
กิจกรรม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 



(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  73  ล าดับที่ 7)  
(6) โครงการจัดงานวันลอยกระทง             ตั้งไว้    10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการจัดกิจกรรม
ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่  73 ล าดับที่ 8)  

        

 
      

 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,096,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,092,540 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,092,540 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 691,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล กองช่าง จ านวน 2 อัตรา
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 691,500 บาท ดังนี้ 
1.1)  ผู้อ านวยการกองช่าง    จ านวน  1  ต าแหน่ง   
1.2)  นายช่างโยธา             จ านวน  1  ต าแหน่ง   
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 4) และ
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง
(ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2561 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 21,300 บาท 

        (1) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว                 ตั้งไว้  21,300  บาท                 



เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล
จ านวน 1 อัตรา   โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้
ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ. 2558 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองช่าง  อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และ
ที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

      



นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 316,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จ านวน  2 อัตรา จ านวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง
ต าแหน่ง ดังนี้ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน  1  อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง          

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,420 บาท 

      

  1) เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว                   ตั้งไว้   21,420  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง
จ านวน   1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ดังนี้  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 979,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 486,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จ านวน 430,000 บาท 



ท้องถิ่น 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างกองช่าง ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  เป็นไปตาม 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859  
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558   
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี      
(2) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง       
                                                    ตั้งไว้    300,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ผู้แทน
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  ข้าราชการที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาล
หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่มีสิทธิตามระเบียบ กฎหมายก าหนด ตาม

      



ระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไปนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที่
17  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที่
9  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้                         ตั้งไว้   120,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2564 –  
30 กันยายน 2565 ของพนักงานเทศบาล จ านวน 2 อัตรา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา  เป็นไปตาม หนังสือ
ส านักงานกจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยดุราชการ  เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559    
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ

เป็นไปตาม  
      



1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551     
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  เป็นไปตาม 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณูปโภค จ านวน 60,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณูปโภค ใน

กองช่าง    
      

    
ค่าติดตั้งไฟฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม
ภายในอาคาร และบริเวณส านักงานของเทศบาล ค่าธรรมเนียม การ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าสาธารณะ ค่ามิเตอร์ช ารุดเสียหาย ฯลฯ 

      



    
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกเอกสาร และเอกสารต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือ  เข้าปกเอกสาร และเอกสารต่างๆ        

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ   
- เป็นไปตาม  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

      

    
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 



      

  (1) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์       ตั้งไว้    30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน หรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ ที่ช ารุดเสียหาย  
(2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
                                                       ตั้งไว้  150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่
ช ารุดเสียหาย เช่น สะพาน อาคาร ถนน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน สิ่งก่อสร้าง ท่อระบาย
น้ า ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดี  
(3) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ           ตั้งไว้    20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ช ารุด 
เสียหายเช่น วัสดุต่างๆ เป็นไปตาม  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับ
ที ่14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้

      



สอยและค่าสาธารณูปโภค   

   
ค่าวัสดุ รวม 168,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ รวมทั้งแบบพิมพ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องสั่งซื้อหรือจ้างพิมพ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ์ ฯลฯ เพ่ือติดตั้ง
และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของเทศบาล อาคารและ
สถานที่อ่ืนๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น ไม้ต่างๆ สี ค้อน ตะปู ปูนซีเมนต์ อิฐกระเบื้อง สังกะสี
ทราย แผ่นเหล็ก ท่อประปา ฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

      



รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ แบตเตอรี่ฯลฯ
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ และต้นไม้ขนาดใหญ่ เพ่ือจัดปลูกตาม
ถนนพ้ืนที่สวนสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนในการจัดพื้นที่สีเขียว
และวัสดุปลูกต่างๆ ฯลฯ เพ่ือใช้ในการประดับตกแต่งและจัดสวน
ภายในเทศบาล เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

      



ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด 
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย พู่กันและสี ฯลฯและวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ที่ลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานใน
ระยะเวลาและเผยแพร่ ประมาณ  1  ปี แต่มีราคาหน่วยหนึ่ง/หนึ่ง
ชุด ไม่เกิน  5,000  บาท เช่น ขาตั้งกล้อง  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม
ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น ผงหมึก  ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   
แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เป็นค่า

      



วัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุในกลุ่มตัวอย่างได้ ฯลฯ
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 24,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 ชุด ๆละ 22,000 บาท   รวมเป็น
เงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า
9 MB  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

      



  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -
 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง  
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1เครื่องๆละ
2,500 บาท   รวมเป็นเงิน 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
  - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

 



 
งานก่อสร้าง รวม 1,220,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 1,220,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,220,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.บ้านโต๊ะแมว จ้านวน 694,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. บ้านโต๊ะแมว
ขนาดกว้าง 0.94 เมตร ยาว 180 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อม
ฝาปิด ยาว 480 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 480 เมตร
(ชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ) ตามแบบแปลนของเทศบาลต้าบล 
พ่อมิ่ง  เป็นไปตาม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่
3/2564  หน้าที่ 12  ล้าดับที่  2) 

      

    
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์เปาะลงเล็ง จ้านวน 526,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์เปาะลงเล็ง  ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 651 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 2,604 ตารางเมตร (ชดเชยรายได้ที่ลดลงฯ) ตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลพ่อมิ่ง เป็นไปตาม  
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ้านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่
2/2563  หน้าที่ 12  ล้าดับที่  1) 

      

 



แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 273,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 273,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปา
เพ่ิมเติม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา และซ่อมบ ารุงรักษา
กิจการประปา   

      

    
ค่าจ้างเหมาพนักงานดูแลระบบประปา จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บและดูแลระบบประปา
ซ่อมแซมระบบประปา และซ่อมบ ารุงรักษากิจการประปา  
เป็นไปตาม 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิทซ ์ฯลฯ เพ่ือ

      



ติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายของเทศบาล
อาคารและสถานที่อ่ืนๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ทีม่ีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  เช่น ไม้ต่างๆ สี ค้อน ตะปู ปูนซีเมนต์อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก ท่อประปา ฯลฯ  เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
วัสดุในกลุ่มตัวอย่างได้ ฯลฯ เป็นไปตาม 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 48,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปา  เป็นไปตาม   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  

      



2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง   
แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.7/ว 1529 ลงวันที ่3 สิงหาคม 2560 
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เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
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277,200

545,000 60,000 120,000 155,000 100,000

5,000

35,000 5,000 10,000 5,000 5,000

78,000 36,000 42,000

40,000 5,000 60,000 5,000 5,000

40,000 10,000 50,000 20,000

72,000

600,000

72,000

10,000

20,000

5,000

590,000 215,000 320,000 20,000 100,000

5,000

350,000 20,000 110,000 10,000 30,000

500,000

5,000

200,000 10,000 70,000 10,000 20,000

70,000 85,000

60,000

20,000

250,000

1,502,000 60,000

40,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินวิทยฐานะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาและบริการ

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์

ค่าธรรมเนียม

ค่าเย็บเล่มเอกสาร เข้าปก

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 390,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
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84,000

5,000

7,000

7,200

33,000

1,140,825

65,190

47,340

257,900

62,100

42,660

19,780

9,200

178,500

9,200

9,200

50,000

5,000

60,000

1,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

40,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฎิบัติงาน

ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปก

ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปก

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ

โครงการสนับสนุน (อาหาร

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

สนับสนุนส่งเสริมการเรียน

ค่าก าจัดขยะมูลฝอย

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

โครงการพระราชด าริด้าน

โครงการพระราชด าริด้าน

โครงการพระราชด าริด้าน

โครงการพระราชด าริด้าน

โครงการพระราชด าริด้าน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้าย

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วย
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100,000 70,000 10,000

10,000 25,000

15,000 930,400

10,000 15,000

5,000

10,000 5,000

20,000 20,000

5,000 10,000

15,000 5,000

5,000 30,000

100,000 60,000 10,000

5,000

10,000 10,000

20,000

400,000 138,000

62,000

8,000

48,000 20,000

48,000

12,000

9,000

30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าติดต้ังไฟฟ้า

ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา

ค่าจ้างเหมาพนักงานดูแล

ค่าวัสดุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

วัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุกีฬา

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการส่ือสารและ

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

โต๊ะประชุม หน้าเหล็ก ขาเหล็ก

โทรศัพท์เคล่ือนที่

พัดลมอุตสาหกรรม

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ล าโพงเอนกประสงค์
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20,000

16,000 16,000

4,300 4,300

2,600 2,600

700

4,900

30,000 20,000

46,000

35,000

20,000

17,000

2,500

30,000

130,000

15,000

932,400

4,967,425 11,943,820 795,320 11,449,175 1,036,320 1,468,900 140,000

งบลงทุน

ค่าครภุัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

เคร่ืองอ่านบัตร Card Reader

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอล

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร

โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ

โครงการต่อเติมโครงหลังคา

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

รวม 410,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง



100,620

4,500

3,121,200

1,147,200

12,000

64,965

388,440

75,000

23,500

20,000

10,000

695,520

120,000

120,000

198,720

1,490,400

9,367,740

455,100

252,000

1,950,480

213,120
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เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการพาณชิย์ รวม

691,500

21,300

42,000

316,320

21,420
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277,200

1,410,000

5,000

70,000

192,000

125,000

140,000

72,000

600,000

72,000

10,000

20,000

5,000

1,635,000

5,000

550,000

500,000

5,000

330,000

355,000

60,000

20,000

250,000

1,562,000

40,000

430,000

10,000

36,000

10,000

30,000

20,000

200,000
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84,000

5,000

7,000

7,200

33,000

1,140,825

65,190

47,340

257,900

62,100

42,660

19,780

9,200

178,500

9,200

9,200

50,000

5,000

60,000

1,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

40,000

60,00060,000
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10,000

5,000

30,000 30,000

120,000 120,000

200,000

5,000 48,000

945,400

20,000 65,000

25,000

65,000

40,000

20,000

25,000

35,000

200,000

5,000

50,000 80,000

20,000

48,000 586,000

62,000

8,000

68,000

48,000

12,000

9,000

30,000

10,000

5,000

20,000

8,000

20,000

20,000

50,000

5,000

5,000

30,000

10,000
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20,000

32,000

8,600

5,200

700

4,900

50,000

46,000

35,000

20,000

17,000

5,000

22,000

30,000

130,000

694,000

526,000

15,000

932,400

273,000 35,800,000

2,500

22,000

694,000

526,000

3,316,040


