
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลตนไทร

อําเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,135,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,685,895 บาท
งบกลาง รวม 8,685,895 บาท

งบกลาง รวม 8,685,895 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,316,313 บาท

เพื่อชําระเงินตนตามสัญญากูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้
เลขที่ 1091/98/2555 จํานวน   247,643.10 บาท
เลขที่ 1133/140/2555 จํานวน  877,301.91 บาท
เลขที่ 1104/111/2555 จํานวน  191,367.01 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองคลัง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 261,713 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยตามสัญญากูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ดังนี้
เลขที่ 1091/98/2555  จํานวน   39,546.97   บาท
เลขที่ 1133/140/2555 จํานวน  191,605.28  บาท
เลขที่ 1104/111/2555 จํานวน 30,560.05   บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2547และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 194,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละหาของ
คาจางในแตละเดือน เป็นประจําทุกเดือนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2558 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 77,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน เป็นรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี  โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,082,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
ที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2552 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,644,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการใหแกคนพิการในเขตเทศบาล
ตําบลตนไทร ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เบี้ยความพิการ โดยจายในอัตราตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ดังนี้
- คนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 800 บาท/ เดือน 
- คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ไดรับเบี้ยความพิการ
คนละ 1,000 บาท/เดือน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 
ใหแกผูป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร ที่แพทย์ไดรับรอง
และทําการวินิจฉัยแลว ในอัตราเดือนละ 500 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 19 (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทสบาลแหงประเทศไทย จํานวน 37,354 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2556
กําหนดใหสมาชิกสามัญยกเวนกระทรวงมหาดไทย ตองชําระ
คาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
เป็นรายปีโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมา
ของสมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละ เศษหนึ่งสวนหก 
(0.00167) ของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน 
750,000 บาท
 - รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เป็นเงิน จํานวน 22,362,710.27 บาท
 - คํานวณตั้งงบประมาณจายคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ 
ไมนอยกวา 37,345.73  บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 737,265 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2500  มาตรา 6 และกฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเขากอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 กําหนดให
เทศบาลหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปีเพื่อสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ในอัตรารอยละ 3 ของรายไดในงบประมาณรายจายประจําปี
นั้นโดยไมรวมเงินกู เงินที่มีผูอุทิศให เงินจายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาลและรายไดจากพันธบัตร  
(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลตนไทร (สปสช) จํานวน 110,750 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบสําหรับการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลตนไทร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ขอ 8 (3) 
สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 50 กรณีรายไดขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลานบาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน
พ.ศ.2561และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,878,250 บาท

งบบุคลากร รวม 6,316,250 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรีตามบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนทายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนทาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามบัญชีอัตราเงินเดือน
และคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทนทายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,691,610 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,445,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 365,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- คาตอบแทนรายเดือนใหแกปลัดเทศบาล   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล
ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ของลูกจางประจํา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของลูกจางประจํา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 334,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,518,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง 
- เงินรางวัล ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ 
ตามที่กฏหมายกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกู
ซื้อบานใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 86,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กฎหมายกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 
ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กฎหมายกําหนด (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรนายกเทศมนตรี 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายกําหนด 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,327,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 577,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คาจางปรับปรุงโดเมน website คาจาง
เหมาที่มีลักษณะ  การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง) ฯลฯ
- คาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน
หรือดําเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล) 
- คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใชจายในการประชุมราชการ
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน์
ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (สํานักปลัดเทศบาล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน์
ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เชน กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณ์ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาจัดสถานที่ คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เตนท์ เวที คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทํา
ป้ายไวนิล  อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  18 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
ปฏิบัติงานและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงาน โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจาง
เหมารถโดยสาร  คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่4) พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 129
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการรจัดอบรมใหความรูความเขาใจในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและแนวทางการมีสวนรวมในระดับชาติและระดับทอง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดอบรมใหความรู
ความเขาใจในกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีสวน
รวมในระดับชาติและระดับทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  10 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หนาที่  17 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ เชน รถยนต์สวนกลาง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน อาคาร 
โรงจอดรถ ฯลฯ 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ, แฟ้ม , ดินสอ, ปากกา, น้ําหมึกปริ๊น,
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานและอื่นๆ  
เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว อาทิเชน แปรง, 
ไมกวาด, ถวย, ชามและอื่นๆ  เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิเชน 
ยางรถยนต์, น้ํามันเบรก, ไขควง แบตเตอรี่ และอื่นๆ เป็นตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิเชน 
น้ํามันดีเซล, น้ํามันเชื้อเพลิง,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่องและอื่นๆ 
เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล CD - Rom,Flash Drive 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับ
บันทึกขอมูลการเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 535,300 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตเทศบาลตําบลตนไทร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช
จายใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ และคาใชจายเกี่ยว
กับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์  คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช
จายใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อใชเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ต และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช
จายใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใช
จายใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 43,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(สํานักปลัดเทศบาล)

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(สํานักปลัดเทศบาล)

โตะทํางาน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(สํานักปลัดเทศบาล)
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จอแสดงภาพ จํานวน 7,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 
21.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ดังนี้
- มีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอย
กวา 1,920x1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 45,490 บาท
งบบุคลากร รวม 45,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 45,490 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 45,490 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,091,560 บาท
งบบุคลากร รวม 994,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 994,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 727,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 75,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันท3ี0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,028,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เงินรางวัล ฯลฯ (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 597,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 452,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาว ทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา คาจางออก
แบบ  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง) ฯลฯ
- คาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง    คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองคลัง)
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โครงการปรับปรุงระบบขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
เขตเทศบาลตําบลตนไทร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาลตําบลตนไทร
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว0107 
ลงวันที่ 8   มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นตน (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา น้ําหมึกปริ๊น น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน และอื่น ๆ เป็นตน (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล CD - Rom,Flash Drive 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับ
บันทึกขอมูลการเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการ และคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คา
เชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายใหถือวาเป็น
รายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดวงตราไปรษณียากร และคาใชจายอื่นในการจัด
สงทางไปรษณีย์  เป็นตน 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายใหถือวาเป็น
รายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
(กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 123,700 บาท

เพื่อใชเป็นคาบริการอินเตอร์เน็ต และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายใหถือวาเป็น
รายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้พักคอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้พักคอย (เกาอี้แถว) ขนาด 4 ที่นั่ง 
โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(กองคลัง)

ตูวางเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูวางเอกสาร จํานวน 2 ชุด โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้
1.) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2.) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366*768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Netwok Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (LEEE 802.11 ac) 
และ Blueltooth      
(กองคลัง)           
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด NetworK 
แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1200*1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที่ (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมนอยกวา 256 MB
-มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารรถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอย 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(กองคลัง)                         

เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจัดซื่อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 4800*4800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง
(กองคลัง)

ชุดโปรแกรม จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก แบบสิทธิการใชงาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ทีมีสิขสิทธิ์ถูกตองตาม
กฏหมาย
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 45,180 บาท
งบบุคลากร รวม 45,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 45,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 45,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 210,000 บาท

งบบุคลากร รวม 90,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 90,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นเป็นตน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อาทิเชน 
ยางรถยนต์, น้ํามันเบรก, ไขควง แบตเตอรี่ และอื่นๆ เป็นตน
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิเชน 
น้ํามันดีเซล, น้ํามันเชื้อเพลิง,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่องและอื่นๆ 
เป็นตน (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ อาทิ
เชน เคมีภัณฑ์, ถังเก็บเชื้อเพลิง, ทรายอะเบท และอื่นๆ เป็นตน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน ถุงเทา/ถุงมือ เครื่องหมายตาง ๆ  รองเทา หมวก เข็มขัด 
ชุดฝึกปฏิบัติการดับเพลิงฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง สายดับ
เพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ทอสายสงน้ํา อุปกรณ์ดับไฟป่า 
(เชน สายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,183,420 บาท
งบบุคลากร รวม 903,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 903,420 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 723,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 179,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการ อปพร.ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลตนไทร 
(หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลตนไทร (หลักสูตรทบทวน) โดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัด
ทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหกับศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบััติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและ
สงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหมและสงกรานต์ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณ์คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทํา
ป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 118
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดเทสบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,096,080 บาท

งบบุคลากร รวม 505,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 505,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 468,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 36,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 591,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินรางวัล ฯลฯ (กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 256,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาว ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
 คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจาง
เหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
สิ่งกอสราง) ฯลฯ
- คาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมรถยนต์สวน
กลาง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ คาบํารุงรักษาหรือซอม
แซมทรัพย์สินอื่น ๆ เป็นตน (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ, แฟ้ม , ดินสอ, ปากกา, น้ําหมึกปริ๊น,น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานและอื่นๆ  เป็นตน (กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิเชน 
น้ํามันดีเซล, น้ํามันเชื้อเพลิง,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่องและอื่นๆ 
เป็นตน (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล CD - Rom,Flash Drive 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับ
บันทึกขอมูลการเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตนไทร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายใหถือวาเป็น
รายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ (กองการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน รวมถึงคาใชจายเพื่อ
ใหไดใชบริการ และคาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1003
 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกคาใชจายใหถือวาเป็น
รายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ (กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,702,985 บาท
งบบุคลากร รวม 4,261,650 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,261,650 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,113,850 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของผูบริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- คาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกผูบริหารสถานศึกษาและพนักงาน
ครูเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับเงินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กฎหมายกําหนด (กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 517,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,606,335 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารสถานศึกษา
และพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายกําหนด (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,743,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 840,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  98
 ลําดับที่ 38 (กองการศึกษา)

คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตนไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  98
 ลําดับที่ 40  (กองการศึกษา)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน    คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (กองการศึกษา)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการ
ศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเชาที่พัก คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมา
รถโดยสาร  คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่4) พ.ศ.2561
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2563 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา)

โครงการวันสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสําคัญตางๆ ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร โดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  93
 ลําดับที่ 24 (กองการศึกษา)
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โครงการวันสําคัญตาง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตน
ไทร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันสําคัญตาง ๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  88
 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,723,850 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงเงินเขาบัญชีสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตําบล
ตนไทร ดังนี้
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร อัตรามื้อละ 21 บาท/คน
จํานวน 245 วัน
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตนไทร อัตรามื้อละ 21 บาท/คน    จํานวน  200  วัน
2.เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น
- เพื่อจายเป็นคาใชจายอินเตอร์เน็ต โรงเรียนระบบ ADSL 
จํานวน 9,600 บาท ระบบ WIFI จํานวน 7,200บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาล   จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตนไทร ประกอบดวย
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
- คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
4.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2562
(กองการศึกษา)
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โครงการสานสัมพันธ์ครูและผูปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตน
ไทร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสานสัมพันธ์ครูและ
ผูปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  94
 ลําดับที่ 25 (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,802,485 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,802,485 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลตนไทร และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน 260 วัน ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตนไทร
- โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตนไทร     
- โรงเรียนบานบาตู มิตรภาพที่ 66
- โรงเรียนบานบือแนปีแย  
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,835,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,835,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานบาตู มิตรภาพที่ 66 จํานวน 2,205,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบาตู 
มิตรภาพที่ 66  อัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (กองการศึกษา)
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานบือแนปีแย จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบือแน
ปีแย อัตรามื้อละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,116,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,076,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,076,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 575,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันท3ี0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 319,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 65,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติ
ใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กฎหมายกําหนด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาถายเอกสาร  คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาว ทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาจางเหมา ที่มีลักษณะการจางทําเพื่อ
ใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่
ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตาง ๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขา
ลักษณะที่ดิน สิ่งกอสราง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  อาทิเชน 
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ เชน รถยนต์สวนกลาง 
รถจักรยานยนต์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องตัดหญา  เครื่องพน
หมอกควันที่ชํารุดเสียหาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์อื่น ๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 438,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน กระดาษ, แฟ้ม , ดินสอ, ปากกา, น้ําหมึกปริ๊น,
และอื่นๆ  เป็นตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  
อาทิเชน ไมกวาด  แปรง ถวย ชามและอื่นๆ เป็นตน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  และอื่นๆ เป็นตน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น อาทิเชน 
น้ํามันดีเซล, น้ํามันเชื้อเพลิง,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่องและอื่นๆ 
เป็นตน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อาทิ เชน เวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไมใชยาตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และ
เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นรวมถึงที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในการ
ใหบริการดานงานรักษาพยาบาล เชน เข็มเจาะเบาหวาน
(นิดเดิล) ออกซิเจนบรรจุถังในการใหบริการผูเจ็บป่วย 
และน้ํายาทดสอบสารปนเปอนในอาหาร(S12)ฯลฯ คาจัดซื้อสาร
เคมีภัณฑ์  วัสดุเคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ตลอดจนที่จําเป็นอื่นๆ 
ในการดําเนินการกิจกรรมหรือปฏิบัติงานสงเสริมและป้องกัน
โรคติดตอในทองถิ่น เชนสารเคมีภัณฑ์กําจัดยุงกําจัดแมลง ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร อาทิเชน สารเคมีภัณฑ์กําจัด
วัชพืช น้ํายากําจัดวัชพืช จอบ เสียม พรา พลั่วฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงาน 
อาทิเชน เสื้อกันฝน รองเทาบูท ถุงมือดําชนิดหนา เสื้อสะทอนแสง
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล CD - Rom,Flash Drive 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับ
บันทึกขอมูลการเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร อาทิเชน กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร  แทนแบริเออร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญา
แบบขอแข็ง จํานวน  3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
-เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา  1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30  ซีซี
- พรอมใบมีด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,480,440 บาท
งบบุคลากร รวม 712,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 712,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 5,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใช
จาย พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดําเนินการดานการสงเสริมป้องกันโรคติดตอและโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการดําเนินการดานการ
สงเสริมป้องกันโรคติดตอและโรคเอดส์ โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 99
 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา (กลุมเป้าหมายสัตว์เลี้ยงประเภท
แมว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บา(กลุมเป้าหมายสัตว์เลี้ยงประเภทแมว)  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้าย
ไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 99 
ลําดับที่ 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  10:44:45 หนา : 53/79



โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(2561-2565)หนา 99 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินและระบบบริการทางการ
แพทย์

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉินใหได
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนดในเบื้องตน และพัฒนาปรับปรุงใน
สวนของระบบอุปกรณ์ที่จําเป็นประจํารถพยาบาลฯ เชน อุปกรณ์
กระเปายาและเวชภัณฑ์ประจํารถ ระบบวิทยุสื่อสารฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุก
เฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณ
สุขในรูปแบบเชิงบูรณาการ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในรูปแบบเชิง
บูรณาการ โดยการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมแก อสม. เชนกิจกรรม
การศึกษาดูงาน การเขารวมกิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ
ประจําปี กับหนวยงานสาธารณสุขหรือสุขภาพฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปันไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนา101 ลําดับที่ 9 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหชุมชนละ 20,000 บาท จํานวน 8 ชุมชน 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 438,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม ) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)    
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม )
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งบดําเนินงาน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ทีไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ( กองสวัสดิการสังคม )

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน)  คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ์ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพรขาว ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาจางเหมาที่มีลักษณะ
การจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานัก
งาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง คาติดตั้ง
โทรศัพท์ คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอสราง) ฯลฯ
- คาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (กองสวัสดิการสังคม )

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ( กองสวัสดิการสังคม )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นตน
(กองสวัสดิการสังคม )

ค่าวัสดุ รวม 103,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชใน
ราชการ เชน กระดาษแฟ้ม  ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์ 
และอื่นๆ เป็นตน ( กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อใชใน
ราชการ เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ไขควง แบตเตอร์รี่
และอื่นๆ เป็นตน ( กองสวัสดิการสังคม )
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืนเพื่อใชใน
ราชการ เชนน้ํามันดีเซล น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง
และอื่นๆ เป็นตน ( กองสวัสดิการสังคม )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช
ในราชการ อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล CD - Rom,Flash Drive แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูล
การเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน  ( กองสวัสดิการสังคม )

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อ
ในราคาทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ( กองสวัสดิการสังคม )

โตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคา
ทองถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 138,000 บาท
งบบุคลากร รวม 138,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 138,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม ) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม ) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันท3ี0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม ) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,424,960 บาท

งบบุคลากร รวม 345,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 345,960 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 273,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบดําเนินงาน รวม 1,649,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,474,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,404,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมความเขมแข็งใหเกิดชุมชนตนแบบดานการดูแล
รักษาความสะอาด การบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม สรางความ
เขมแข็งเพื่อใหเกิดชุมชนตนแบบดานการดูแลรักษา
ควาสะอาด การบริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอม โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาจางเหมา คาจัดทําป้าย
ไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 101
 ลําดับที่ 11 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 175,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อถังขยะบริการประชาชนตามความจําเป็นครอบ
คลุมพื้นที่ในการเก็บขนขยะและกําจัดขยะฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 430,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 430,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตําบลตนไทร จํานวน 430,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ดังนี้
1. ยกระดับถนนหินคลุก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ 900.00 ตารางเมตร
2.งานดันขยะ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว150.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร หรือมีปริมาณขยะ 3,000 ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทรกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 หนาที่ 6 ลําดับที่ 4 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน    คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 ( กองสวัสดิการสังคม )
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 ( กองสวัสดิการสังคม )

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 734,400 บาท
งบบุคลากร รวม 504,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 504,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 38,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม ) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันท3ี0 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม )

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 28,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม )

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่
พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ( กองสวัสดิการสังคม )

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 ( กองสวัสดิการสังคม )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กฎหมายกําหนด( กองสวัสดิการสังคม )

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุนและเขมแข็ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุนและ
เขมแข็ง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไวนิล คาวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 1 ( กองสวัสดิการสังคม ) 

โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพตาม
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 1 ( กองสวัสดิการสังคม ) 
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มคาป้ายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 12 ( กองสวัสดิการสังคม ) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 188,400 บาท

งบบุคลากร รวม 98,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 98,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา อาทิเชน ลูกฟุตบอล 
ลูกวอลเลย์บอล ลูกแชร์บอล ตาขายกีฬา และอื่น ๆ 
เป็นตน (กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสวนไทรสุขชีวา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิก
คาใชจายใหถือวาเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้ 
(กองการศึกษา)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 268,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทํา
ป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่  5  ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,188,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,188,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,188,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชสอย วัสดุ และคา
สาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทํา
ป้ายไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  111
 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)

โครงการจัดบรรยายธรรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบรรยายธรรมโดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่  112
 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษา)   

โครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออาตี) จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและจัดการ
เรียนการสอนอัลกุรอาน (กีรออาตี)โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้ายไวนิล 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  112
 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,566,240 บาท

งบบุคลากร รวม 705,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 705,990 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 36,690 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล อาทิเชน    
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)  
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 261,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองชาง)                                          
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 77,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 844,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อหรือคาผอนชําระเงินกูซื้อบาน
ใหมใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับคาเชาบานโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  ที่
มีสิทธิไดรับการชวยเหลือฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กฎหมายกําหนด (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล  โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561 (กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ์ 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่น เป็นตน (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 558,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชใน
ราชการ เชน กระดาษ, แฟ้ม , หมึกพิมพ์,  ดินสอ, 
ปากกาและอื่นๆ  เป็นตน (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใชใน
ราชการ เชน  สายไฟฟ้า ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า 
และอื่นๆ  เป็นตน (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในราชการ  เชน  
ปูนซิเมนต์  ทราย  ทินเนอร์ และอื่นๆ  เป็นตน  (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใชใน
ราชการ  เชน ยางรถยนต์, น้ํามันเบรก, ไขควง แบตเตอรี่ 
และอื่นๆ เป็นตน (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อใชใน
ราชการ เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันเชื้อเพลิง,แกสหุงตม,น้ํามันเครื่อง
และอื่นๆ เป็นตน  (กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เพื่อใชใน
ราชการ เชน  น้ํายากําจัดวัชพืช  ฉีดพน
ยา จอบ  เสียม  พรา  พลั่ว เป็นตน  (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน สี  
ผาขาว  กระดาษเขียนโปสเตอร์ผาสี พูกัน ฯลฯ (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เพื่อใชใน
ราชการ  เชน รองเทาบูท เสื้อฝน และอื่นๆ เป็นตน(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล, อุปกรณ์บันทึกขอมูล CD - Rom,Flash Drive 
แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมสําหรับ
บันทึกขอมูลการเขาทํางานและอื่นๆ เป็นตน (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 16,250 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,250 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 1,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส
 ระยะ 50 เมตร จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคา
ที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ (กองชาง)

สายวัดระยะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลอวัดระยะทาง10 กิโลเมตร 
จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อในราคาทองถิ่นหรือราคา
ที่จัดซื้อไดอยางประหยัด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 6,823,480 บาท
งบบุคลากร รวม 504,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 504,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานเทศบาล โ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 334,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 432,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน 
- คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเวนคาเชาบาน) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อให
ไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง 
- คาจางเหมาแรงงานตามโครงการจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 
กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 5,887,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,887,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายเฉลิม - ชะมูแว จํานวน 1,045,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล
. สายเฉลิม  – ชะมูแว ขนาดทอ คสล ? 0.60 เมตร ยาว 440
 เมตร   พรอมบอพักขนาด  1.00 x  1.00  เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทรกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 2 ลําดับที่ 4 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกถนนสายบูเกะตาโมง - มะยูนุ จํานวน 512,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบูเกะ
ตาโมง-มะยูนุ ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,250.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทรกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 2 ลําดับที่ 3 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนนลูกรัง สายโตะแว จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนน
ลูกรัง สายโตะแว ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 275.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,357.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทร
กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 2 ลําดับที่ 5 (กองชาง)

โครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนนลูกรัง สายบาโงเจะลา - กาแล
กือแย

จํานวน 2,240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนน
ลูกรัง สายบาโงเจะลา – กาแลกือแย ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทรกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2564 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2 (กองชาง)
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โครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนนลูกรัง สายบูเกะตาโมง - บาตู จํานวน 1,490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการบุกเบิกพรอมยกระดับถนน
ลูกรัง สายบูเกะตาโมง – บาตู  ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 650.00
 เมตร หนา  0.50  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,250.00
 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลตนไทร
กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3/2564 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท

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

โครงการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการคุมครองดูแลบํารุง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําป้าย
ไวนิล คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่นพ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  101
 ลําดับที่ 10 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 730,000 บาท

งบบุคลากร รวม 300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกจ. กท.
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง อาทิเชน 
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.   และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมทดสอบน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา 
อยางนอยปีละ  1  ครั้ง (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใชใน
กิจการประปา  ใชในการผลิตระบบน้ําประปาที่จําเป็น
เชน  คลอรีน  70% ทรายระบบกรอง  สารสม 
และอื่นๆ (กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  เพื่อใชในกิจการประปา เชน ชุด
ควบคุมระบบการผลิต  (ตองเปลี่ยนทุกปี) วัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ
 เชน  ขอตอ  ของอ  แคลม  ยีโบล์ฝาครอบ  และอื่นๆ (กองชาง)
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