
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลมาบแค

อําเภอ เมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,437,780 บาท
งบบุคลากร รวม 7,798,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  28,800  บาท/เดือน  และเงินเดือนรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,840  บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 6,000  บาท/เดือน    และเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  4,500  บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
จํานวน  1 อัตราๆ ละ 6,000  บาท/เดือน  และค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  4,500  บาท/เดือน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 10,080  บาท/เดือน  และเงินค่าตอบ
แทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
 อัตราๆ ละ  15,840  บาท/เดือน,เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  12,960  บาท/เดือน,เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตราๆ ละ  10,080  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 
2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,949,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,748,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี 11  อัตรา  จํานวน 12  เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท/เดือน   เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
ท้องถิน ระดับต้น  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท/เดือน  เงินประจํา
ตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป ระดับต้น  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท/เดือน  เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท/เดือน   จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
3) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4
)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
5) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
6) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่า
จ้าง(ฉบับที 4)  ลงวันที 25  ธันวาคม  2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 661,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน 12 เดือน
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 3,430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล
1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. ๒๕๕๗
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
1) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 2,085,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา
ของสมาชิกเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ    ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน   ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ทีเกิด
ขึนแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล  อันเนืองมาจากการละเมิด  หรือการผิด
สัญญา  รวมทังทรัพย์สินทีต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย  และอืนๆ  ฯลฯ
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
2)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรือง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทด
แทนกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
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ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภา จํานวน 300,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน  ในระบอบประชาธิปไตยในเขตเทศบาล
ทุกระดับ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 

โครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดําเนินงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์สรุปผล
การดําเนินงาน
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
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โครงการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาล
1)พระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518
2)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 และ
ทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2555
3)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

โครงการเทศบาลเคลือนทีให้บริการประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการเทศบาลเคลือนทีให้บริการประชาชน
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรในชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎรในชุมชน
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาความรู้เพิมศักยภาพการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลมาบแค

จํานวน 350,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์
ความรู้เพิมศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบลมาบแค
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนทีเกียวข้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนทีเกียว
ข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง  ค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น เครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ค่านํา
ดืม ฯลฯ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สายไฟ หลอดไฟฟ้า วัสดุอืน ๆ ทีเกียว
กับงานไฟฟ้า ไฟฟ้าสํานักงาน และวัสดุอืน ๆ  ทีเกียวกับวิทยุสือสาร  ฯลฯ
 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของ เครือง
ใช้   ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ  รายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน           ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  เช่น โถส้วม  อ่างล้างมือ ฯลฯ
  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  หม้อนํารถยนต์  รายจ่ายเพือให้ได้         มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น ค่านํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  รายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เมมโมรีการ์ด  รูปสีทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ           รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เมาส์ (Mouse)  
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 ซีดีรอม (CD ROM)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลมาบแค  หรือ  อาคารสถานทีทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลมาบแค
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่า
บํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ
สารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 209,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 209,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางานจํานวน 1 ตัว
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จัดซือชันเก็บเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 6,000 บาท
เพือจัดซือชันเก็บเอกสาร 2  ชัน 20 ช่อง จํานวน 1 ชิน
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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จ้างเหมาจัดทําซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตัง

จํานวน 150,000 บาท

จ้างเหมาจัดทําซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตัง ขนาด 3.5X6.00 เมตร 
จํานวน 1  ซุ้ม
 (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  จํานวน  1  ตู้
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก จัดเก็บ 3 ชัน (ตู้ 4 ฟุต)
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก
3) บานเลือนกระจก 2 ประตู  พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ่นชันวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
5) สําหรับเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
6) ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) : 87.8 ? 118.5 ? 40.6 เซนติเมตร (โดย
ประมาณ)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงห้องประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงสําหรับใช้ในห้องประชุม ราย
ละเอียด ดังนี
1.เพาร์เวอร์มิกเซอร์ 200W x 2     
2.ตู้ลําโพงขนาด 12 นิว 1 คู่ ขาตัง
3.ไมค์โครโฟรไร้สาย  1  ตัว
4.ไมค์โครโฟนสาย 1 ตัว
 (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จําน
วน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มี
ช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561
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จอภาพคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1 kVA      
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน  
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561

งานบริหารงานคลัง รวม 3,524,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,270,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,270,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,672,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  5  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น   ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  จํานวน  2 ตําแหน่ง  เดือนละ  1,500
  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที
แก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัวไปเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6) ลงวันที 7 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา   จํานวน  12  เดือน  
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3
 อัตรา   จํานวน  12  เดือน    
1)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ.2558
2)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   และแก้ไขเพิมเติมจน
ถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0809.3/ว 1891  ลงวันที 17
  กรกฎาคม  2557  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 725,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่า
เช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนา
ของสมาชิกเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ    ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน   ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลฯ 
และพนักงานจ้างฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้างฯ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือการวางแผนและบริหาร
การจัดการของเทศบาลตําบลมาบแค ระยะที 2

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพือการวางแผนและบริหารการจัดการของเทศบาลตําบลมาบ
แค ระยะที 2
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการเพิมประสิทธิภาพการชําระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการชําระภาษีและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร   เครืองปรับอากาศ และ
ครุภัณฑ์อืน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น เครืองเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ค่านํา
ดืม ฯลฯ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสันตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  หม้อนํารถยนต์  รายจ่ายเพือให้ได้         มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น ค่านํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  รายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 118,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ  3,150 บาท
 (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
จัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ  จํานวน  6  ตู้ๆละ  5,500
   บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ตู้เก็บเอกสารแผนทีภาษี จํานวน 30,000 บาท
ตู้เก็บเอกสารแผนทีภาษี จํานวน 1 ตู้ (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอก
เหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีกําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  09:21:36 หน้า : 18/61



โทรศัพท์เคลือนที จํานวน 6,000 บาท
โทรศัพท์เคลือนที จํานวน  1  เครือง
 (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จําน
วน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561
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เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (Externa) จํานวน 1 หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561

จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1 kVA      
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน  
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร และทังนีจะจัดซือได้ต่อเมือได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,435,620 บาท
งบบุคลากร รวม 958,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 958,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,620 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  6  อัตราๆละ 9,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมและค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 6
  อัตราๆละ  1,000  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ตามปกติ ฯลฯ
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 112,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  หม้อนํารถยนต์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของวัสดุดับเพลิงต่างๆ เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง  ถังเคมีดับ
เพลิง สายส่งนําดับเพลิง ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 345,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 345,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
โครงการจัดซือเครืองสูบนําชนิดหาบหาม จํานวน 345,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําชนิดหาบหาม  เชือเพลิงเบนซิน 2
 จังหวะ ขนาดกระบอกสูบ 196 ซีซี  กําลังแรงม้า 15 แรงม้า แรงดันนํา
ไม่น้อยกว่า 400 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประจําเครือง  จํานวน 1
 เครือง
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,782,061 บาท
งบบุคลากร รวม 738,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  1 อัตรา จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา จํานวน 12  เดือน
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  3
  อัตรา จํานวน 12  เดือน 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 899,061 บาท
ค่าใช้สอย รวม 354,860 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการ
สอน)

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนัก
เรียน  50  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน/ปี  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จํานวน 24,860 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครืองแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเด็กนัก
เรียน 22 คน  ดังนี
1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3.ค่าเครืองแบบนักเรียน คนละ 300 ต่อปี
4.ค่าพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง   จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามือ
ละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  50  คน
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
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ค่าวัสดุ รวม 544,201 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 544,201 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราจัดสรรคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 50
 คน  จํานวน 260 วัน  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. อัตราจัดสรรคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน  
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ)  จํานวนเด็กนักเรียน  234  คนๆละ 260
  วัน  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,145,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,145,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,145,000 บาท

(1)  อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก(อุดรบํารุงพิทยาวาสประยงค์อุปถัมภ์) 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการ
ศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 234  คน อัตรามือละ  20  บาทต่อ
คน  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 936,000   บาท 
(2)  อุดหนุนโรงเรียนวัดพะเนียงแตก(อุดรบํารุงพิทยาวาสประยงค์
อุปถัมภ์)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพือ
การพัฒนาโรงเรียน  เป็นเงิน 209,000 บาท 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัย
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,630,621 บาท
งบบุคลากร รวม 592,497 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 592,497 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,077 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  3  อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา   จํานวน 12  เดือน
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  1  อัตรา  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1  อัตรา   
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 772,724 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,724 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 17,724 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภาย
นอก  ค่าบริการทีจําเป็นอืนๆ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ  85 พรรษา  มหาราชินี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการเมืองสวยนําใส จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองสวยนําใสคนในชาติมีความ
สุขตําบลมาบแคประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการวันสิงแวดล้อมโลก จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสิงแวดล้อมโลก
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืองตัดหญ้า  เครืองพ่นหมอกควันและ
อืนๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบท ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
วัชพืช  ดิน ปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 45,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ  จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500
   บาท (เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีกําหนดไว้)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเลือยยนต์
ตัวเครืองไม่เกิน 1 แรงม้า
บาร์โซ่ไม่เกิน 12 นิว

จํานวน 25,000 บาท

เพือจัดซือจัดซือเลือยยนต์ ตัวเครืองไม่เกิน 1 แรงม้า
บาร์โซ่ไม่เกิน 12 นิว   จํานวน  1  เครือง
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
จัดซือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 ตู้ เพือใช้เก็บรักษาวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ทีกําหนดไว้)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับ
กรรมการหมู่บ้าน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  11  หมู่
บ้านๆ ละ  20,000 บาท  

1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที 15 มกราคม 2560  เรือง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ จํานวน 2,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,690,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,467,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,467,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,479,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลฯ จํานวน 5
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสัง
การ ดังนี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที 15 ธันวาคม 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1
 อัตราๆละ  3,500   บาท/เดือน หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ  1,500   บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน
1)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) พ.ศ.2559  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 819,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา  จํานวน  12  เดือน 
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 107,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  2  อัตราๆละ  2,000  บาท และเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 5 อัตราๆละ  1,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
เทศบาลฯ และพนักงานจ้างเทศบาลฯ  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาลฯ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาลฯและพนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่านําดืม ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  หม้อนํารถยนต์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง สําหรับรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้  เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์ ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 1,535,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,535,900 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลือน 4 ล้อ จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจัดซือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลือน 4
 ล้อ  จํานวน  1  เครือง  โดยมีลักษณะดังนี
1. เป็นเครืองตัดหญ้าใช้ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ แบบ ๓ จุด 
2. สามารถตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร 
3. สามารถตัดหญ้าในแนวราบ และยืนออกไปตัดหญ้าลาดเอียงไหล่ทาง 
4. สามารถตัดหญ้าในแนวดิงได้ 
5. ควบคุมการตัดหญ้าด้วยระบบไฮดรอลิค 
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ
(โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561)  
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โครงการจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1 kVA      
คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน  
(โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี พ.ศ. 2561)  

งานไฟฟ้าถนน รวม 935,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 935,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าบริการทีจํา
เป็นอืน
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในเขตตําบลมาบ
แค ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 235,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟฟ้า และวัสดุ
อืนๆ ฯลฯ ทีเกียวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทีหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,995,340 บาท
งบบุคลากร รวม 666,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 666,840 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 174,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา  ให้แก่  ลูกจ้างประจํา  จํานวน  1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
3) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4
)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
5) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
6) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่า
จ้าง(ฉบับที 4)  ลงวันที 25  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4  อัตราๆละ 9,000
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  4  อัตราๆ
ละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 1,328,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาลฯ และพนักงานจ้างเทศบาลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 31,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบียประกัน ค่า
ธรรมเนียมกําจัดขยะ ค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นอืน ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ และอืนๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 337,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น เครืองเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก ถังขยะ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก  หม้อนํารถยนต์  รายจ่ายเพือให้ได้         มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง สําหรับรถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายคนงานประจํารถขยะ  เช่น เสือแขน
ยาว หรือแขนสัน และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี) ถุงมือยางหรือหนัง ผ้า
ปิกปาก-ปิดจมูก เสือกักสีสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้น สุงใต้เข่า (รองเท้า
บู๊ต) เสือกันฝน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้  เกียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผง
หมึก สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 178,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 178,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกระตุ้นชุมชนทําหน้าทีเฝ้าระวังยาเสพติดในพืนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นชุมชนทําหน้าทีเฝ้าระวังยาเสพติดใน
พืนที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมเพือขับเคลือนเศรษฐกิจพอ
เพียง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการปลูกจิตสํานักประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตสํานักประชาธิปไตยในโรงเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าทํา
แผ่นพับ ป้าย สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทีเกียวกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการฝึกอบรมการทําปุ๋ยพืชสด จํานวน 20,000 บาท
เพือเพิมทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. เทศบาลตําบลมาบ
แค เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองแต่งกาย ของสมาชิก อป
พร. ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลมาบแค(กิจกรรม
โตไปไม่โกง)

จํานวน 30,000 บาท

เพือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซือสัตย์สุจริต , สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันและการโกงทุกรูป
แบบ , เพือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมทีจะเสีย
สละประโยชน์ส่วนตัวเพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพือให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  ผู้ว่างงาน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อย
โอกาส เยาวชน และประชาชนทัวไป  ได้มีความรู้เกียวกับการประกอบ
อาชีพอิสระ  สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตน
เองและครอบครัวได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจําตําบลมาบแค
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 217,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 217,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีการตําขนมจีน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีการตําขนมจีน ตาม
หนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
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โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 1,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่เทียนพรรษา เพือสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลมาบแค จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบล
มาบแค
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 8 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ผิวถนนผิวถนนลาด
ยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต  ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบาย
นํา ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 2,225,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,225,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) หมู่ที 1 จุดเริมต้น บริเวณ
บ้านนางผอบ  สงวนพันธ์ จุดสินสุดบริเวณบ้าน นางธัญญะนัน  ธวัฒน์
ชวกิตต์

จํานวน 217,000 บาท

1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) หมู่ที 1 จุดเริม
ต้น บริเวณบ้านนางผอบ  สงวนพันธ์ จุดสินสุดบริเวณบ้าน นางธัญญะ
นัน  ธวัฒน์ชวกิตต์ กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
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ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) หมู่ที 3 จุดเริมต้นหนา
บริเวณบ้าน นางสุทิน เณรน้อย จุดสินสุด บริเวณบ้านนายจําเลียง บุญรอด
เลิศวงค์

จํานวน 189,000 บาท

2.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) หมู่ที 3 จุดเริมต้น
บริเวณบ้าน นางสุทิน เณรน้อย จุดสินสุด บริเวณบ้านนายจําเรียง บุญรอด
เลิศวงค์ กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) พร้อมวางท่อ หมู่ที 7 จุด
เริมต้น บริเวณถนนลาดยางเดิม(คลองชล) จุดสินสุด บริเวณบ้านนายสมชาย 
ตองอ่อน

จํานวน 489,000 บาท

3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) พร้อมวางท่อ หมู่ที 7
 จุดเริมต้น บริเวณถนนลาดยางเดิม(คลองชล) จุดสินสุด บริเวณบ้านนาย
สมชาย ตองอ่อน กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.05 ม.หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 419.00 ตารางเมตร วางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 ม. ยาว 80 ม. พร้อมบ่อพักคสล. จํานวน 8 บ่อพัก พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก จุดเริมต้นบริเวณถนนคอนกรีตเดิม 
จุดสินสุดบริเวณทีดินนายพนม  พวงงาม

จํานวน 303,800 บาท

4.โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 6  จุดเริมต้นบริเวณถนน
คอนกรีตเดิม จุดสินสุดบริเวณทีดินนายพนม  พวงงาม  ท่อ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 140 ม. พร้อมบ่อพักจํานวน 14 บ่อ
พัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 10 จุดเริมต้นบริเวณห้องแถว
นายสมพงษ์      สุดสาคร จุดสินสุดท่อระบายนําเดิม

จํานวน 277,700 บาท

5.โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 10 จุดเริมต้นบริเวณห้อง
แถวนายสมพงษ์      สุดสาคร จุดสินสุดท่อระบายนําเดิม ท่อ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 105 ม. พร้อมบ่อพักจํานวน 11 บ่อ
พัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
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โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 4 จุดเริมต้นบริเวณทีดิน( ผญ. 
อํานวย) จุดสินสุดแนวท่อระบายนําเดิม (ผชญ.ปัญญา)

จํานวน 291,000 บาท

6.โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 4 จุดเริมต้นบริเวณ
ทีดิน( ผญ. อํานวย) จุดสินสุดแนวท่อระบายนําเดิม (ผชญ.ปัญญา) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 134 ม. พร้อมบ่อพักจํานวน 13 บ่อ
พัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 5 จุดเริมต้นบริเวณบ้านนางสาว
พเยาว์ เอียมประชา จุดสินสุดบริเวณท่อระบายนําเดิม

จํานวน 457,500 บาท

 7.โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 5 จุดเริมต้นบริเวณบ้าน
นางสาวพเยาว์ เอียมประชา จุดสินสุดบริเวณท่อระบายนําเดิม ท่อ ค.ส.ล
. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ระยะทาง 215  ม. พร้อมบ่อพัก
จํานวน 22 บ่อพัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลฯ กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือขุดลอกวัชพืชในแหล่งนําในพืนทีตําบลมาบแค ช่วยบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ค่าขุดลอกคลองส่งนําและถางป่า ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าบริการทีจํา
เป็นอืน  ภายในตําบลมาบแค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการทําเกษตรแบบพอเพียง จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการทําเกษตรแบบพอเพียง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 4,861,240 บาท
งบบุคลากร รวม 214,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,560 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา  
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2) ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และ
ทีแก้ไขถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2544
3) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที 4
)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที 3 ธันวาคม 2553 
5) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิน (ฉบับที 2) 
6) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่า
จ้าง(ฉบับที 4)  ลงวันที 25  ธันวาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 4,396,680 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าบริการทีจําเป็นอืน ค่า
จ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี  ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครืองสูบนํา  หอถังประปา  ระบบไฟฟ้า และ
อืนๆ ทีเกียวกับระบบประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปูนซีเมนต์ กระเบือง ทราย ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์
ประปา เช่น ข้อต่อ ข้องอ มาตรวัดนํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,296,680 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,296,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับหอถังประปาในกิจการประปา ของเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเครืองกรองนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดซือเครืองกรองนําชนิดถังเหล็ก
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ครุภัณฑ์อืน
เครืองสูบนําชนิดใต้นํา ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนําชนิดใต้นํา ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 2 เครือง
(เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,755,058 บาท
งบกลาง รวม 13,755,058 บาท
งบกลาง รวม 13,755,058 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 171,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ
ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
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สํารองจ่าย จํานวน 254,409 บาท
เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667  ลง
วันที 12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2561 เรือง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1064  ลงวันที  31 พฤษภาคม 2560  เรือง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลาก  และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  1073  ลงวันที 15 มิถุนายน  2560   เรือง 
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที  2  สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 659,649 บาท
(1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน      192,735
       บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50   ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)

(2)  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.)  จํานวน  56,650  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  กําหนดว่าสมาชิก
ต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุม
ใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของ
เทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนี
ต้องไม่เกิน  750,000  บาท 
 
(3)เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมาบแค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมาบแค 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4295 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2560 เรือง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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(4)ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา  จํานวน  2  คนๆละ  30,000
  บาท  รวมเป็นจํานวน  60,000  บาท

(5)เงินบํานาญ 
เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติและเงินเพิมจากเงินบํานาญปกติร้อยละ 25ให้
แก่ข้าราชการท้องถินผู้รับบํานาญ เป็นจํานวน  330,264  บาท
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการดังนี
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม  2560  
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