
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลมาบแค

อําเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,962,764 บาท
งบกลาง รวม 15,962,764 บาท

งบกลาง รวม 15,962,764 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่อ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี 
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางราย
จ่ายเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ. 2562
3)  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 พ.ศ. 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 66,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  กําหนด
ว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตาม
เกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  750,000  บาท 
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เงินบํานาญ จํานวน 330,264 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกติร้อยละ 25 ให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นผู้รับบํานาญข้า
ราชการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  คํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของ
งบยอดประมาณ
การรายรับ โดยไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  
เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมาบแค จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมาบ
แค จํานวน 20,000 บาท  
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
มาบแค
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50   ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,661,680 บาท

งบบุคลากร รวม 7,105,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน  1
  อัตราๆ  ละ  28,800  บาท/เดือน  และเงินเดือนรองนายก
เทศมนตรี  
จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,840  บาท/เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจํานวน  1
 อัตราๆ ละ 6,000  บาท/เดือน  และค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  4,500  บาท/เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 10,080  บาท/เดือน  และเงิน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1
  อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1
 อัตราๆ ละ  15,840  บาท/เดือน,เงินค่าตอบแทนรองประธาน
สภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  12,960  บาท/เดือน,เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตราๆ ละ  10,080
  บาท/เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศ
มตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,256,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,150,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี รวม 8
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(ปลัดฯ) ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท/เดือน
เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(รอง
ปลัดฯ)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท/เดือน  
เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้า
สํานักฯ)  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท/เดือน  
เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 อัตรา(หัวหน้า
ฝ่าย) ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท/เดือน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
6) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครปฐม  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 4)  ลงวันที่ 25  ธันวาคม  2558 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 555,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 3,157,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 342,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ตรวจการจ้าง  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 74,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
เทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ    ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน   ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เช่น
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี   ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทน  ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล  อันเนื่องมาจากการ
ละเมิด  หรือการผิดสัญญา  รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสีย
หายด้วย  และอื่นๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสิน
ไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภาย
นอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
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ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  ในระบอบประชาธิปไตยในเขตเทศบาล
ทุกระดับ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์     
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5013 เรื่อง การ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 29 ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดําเนิน
งาน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์สรุปผล
การดําเนินงาน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหารเทศบาล
ตําบล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 29  ข้อ 4

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564  15:47:15 หน้า : 16/99



โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาลตําบล
มาบแค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 30 ข้อ 6

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ
. 2540
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 30 ข้อ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง  ค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ  รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สายไฟ หลอดไฟฟ้า วัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ไฟฟ้าสํานักงาน และวัสดุอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่ง
ของ เครื่องใช้   ต่าง ๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  เช่น โถส้วม  อ่างล้างมือ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  หม้อน้ํารถยนต์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดย สภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยั่งยืน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม คนไข้
เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ หรือสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  เมมโมรี่การ์ด  รูป
สีที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  ฯลฯ    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vide
o Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เมาส์ (Mouse)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound C
ard) ซีดีรอม (CD ROM)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลมาบแค  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลมาบแค
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร)  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,374,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,374,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นค่าค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับใช้ในสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว
คุณลักษณะสังเขป
1. – มีก้านปรับเก้าอี้ ปรับความสูง ปรับไปด้านหน้า หลัง เลื่อน
เบาะพิงหลัง
2. เพื่อปรับเบาะพิงเอน
1. - เบาะรองนั่งปรับสูง-ต่ําได้ เพื่อปรับให้เข้ากับความสูงของโต๊ะ
อย่างเหมาะสม
- ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ช่วยลดความปวดเมื่อยจากการ
นั่งทํางาน
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กเสริมข้าง จํานวน 5,100 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเหล็กเสริม
ข้าง ขนาด  42 x 68 x 75 เซนติเมตร  จํานวน 1 ชุด (เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์

จํานวน 1,358,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์
โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้
1) มีคอนโซลหลังคนขับ  ปูพื้น  และกรุผนังโดยรอบ  แยกที่นั่ง
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ฟิล์มกรองแสง และพ่นกัน
สนิม
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเป็นค่าค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทั้งนี้จะ
จัดซื้อได้ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง  
พัฒนาระบบต่างๆ  ฯลฯ

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบราย
จ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่กําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษาหรือพัฒนาระบบต่างๆ  ค่าจ้างสํารวจความพึง
พอใจ เป็นต้น
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 792,480 บาท
งบบุคลากร รวม 718,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 718,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 700,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี รวม 2
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 อัตรา
(หัวหน้าฝ่าย) ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท/เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564  15:47:15 หน้า : 29/99



งบดําเนินงาน รวม 73,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 1,800 บาท

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 1,800 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,430,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,723,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,723,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,998,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี รวม 5
  อัตรา  จํานวน 12  เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น(หัวหน้ากอง)  
 ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น(หัวหน้าฝ่าย) จํานวน 2
 ตําแหน่ง เดือนละ  1,500  บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 596,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1
  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา   จํานวน  12
  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาของสมาชิก
เทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ    ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน   ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชําระภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชําระภาษีและเร่ง
รัดการจัดเก็บภาษี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
)  หน้าที่ 30 ข้อ 8
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชําระภาษีและเร่ง
รัดการจัดเก็บภาษี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 30 ข้อ 8

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ  รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  หม้อน้ํารถยนต์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น ค่าน้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดย สภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยั่งยืน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม คนไข้
เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ หรือสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 68,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 68,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูพับ  จํานวน  3  ตู้ๆ
ละ  5,500   บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางานไม้  จํานวน 1 โต๊ะ 
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095. ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย                 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า
250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/ 100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 20 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และทั้งนี้จะจัดซื้อได้ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบ
ที่ 1 
(18 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และทั้งนี้จะจัดซื้อได้ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่1 
(28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษA4ไม่น้อยกว่า28หน้าต่อ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่
น้อยกว่า1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
(ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทั้งนี้จะ
จัดซื้อได้ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดแล้ว)
1.ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,078,840 บาท

งบบุคลากร รวม 918,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 918,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 198,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน  1
  อัตรา จํานวน 12  เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  6  อัตราๆ
ละ 9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 6  อัตราๆละ  1,000  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามปกติ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  หม้อน้ํารถยนต์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของวัสดุดับเพลิงต่างๆ เช่น หัวฉีดน้ําดับ
เพลิง  ถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้ทําน้ําร้อน – น้ําเย็น จํานวน 5,000 บาท
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,010,113 บาท

งบบุคลากร รวม 905,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 349,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา จํานวน  12
  เดือน
- เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3
 / ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ
. และ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  1 อัตรา จํานวน  12  เดือน
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0805.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จ้าง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  1 อัตรา จํานวน  12  เดือน
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0805.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง  3
  อัตรา จํานวน 12  เดือน 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 863,373 บาท
ค่าใช้สอย รวม 332,585 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 73,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง 
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็กนักเรียน  43  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน 
อัตราละ 1,700  บาท/คน/ปี  
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 28,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง  
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวนเด็กนักเรียน 25 คน  ดังนี้
1.ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท
2.ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 ต่อปี
4.ค่าพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 221,235 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1
 แห่ง   
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  
อัตรามื้อละ  21  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  
จํานวนเด็กนักเรียน  43  คน
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับ
อากาศ และครุภัณฑ์อื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 530,788 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 530,788 บาท

อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนัก
เรียน 43 คน  จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 82,3997 บาท 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37 บาท/คน/วัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวนเด็กนัก
เรียน  221  คนๆละ 260  วัน  เป็นเงิน 423,481 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467
 ลว.14 ธค.63
3)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,241,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,241,700 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน จํานวน 313,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน  เป็นเงิน 313,500 บาท 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 33 ข้อ 2

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก(อุดรบํารุงพิทยาวาสประยงค์
อุปถัมภ์)

จํานวน 928,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
โรงเรียนวัดพะเนียงแตก(อุดรบํารุงพิทยาวาสประยงค์อุปถัมภ์)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,844,624 บาท

งบบุคลากร รวม 1,475,124 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,475,124 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 994,884 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  3  อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ
ต้น  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท/เดือน  1 อัตรา
ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข(หัวหน้าฝ่าย) ระดับต้น ใน
อัตราเดือนละ  1,500  บาท/เดือน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1
  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2  อัตรา   จํานวน 12
  เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1  อัตรา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 690,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้างเทศบาลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564  15:47:15 หน้า : 54/99



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอก  ค่าบริการที่จําเป็นอื่นๆ 
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการคัดแยกขยะ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 28 ข้อ 3

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระ
บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิ
เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70
 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 28 ข้อ 1
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โครงการเมืองสวยน้ําใส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองสวยน้ําใสตําบลมาบ
แค
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 29 ข้อ 5

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 28 ข้อ 4
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติ
ราชนารี

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ
ราชนารี เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นหมอก
ควันและอื่นๆ 
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ  รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท , น้ํายาฆ่าเชื้อโรค , แอลกอ
ฮอล เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
วัชพืช  ดิน ปลูกต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
ผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 459,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 459,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  1
  เครื่องๆละ  9,500   บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนําดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมําตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด

- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์กีฬา
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 6 ชุด ๆ
 ละ 75.000 บาท (ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์)
ในชุดประกอบไปด้วย
1.เครื่องออกกําลังข้อเข่า จักรยานล้อเหล็กเป็นเงิน 22,000 บาท
ขนาด0.60 x 0.95 x 1.15 เมตร
วัสดุ
ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1 "
ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2 "
- เหล็กราง 3 นิ้ว x 1 1/2 "
- สายพานร่อง B
- ล้อเหล็ก 1 ลูก
- มู่เล่ย์ 12 นิ้วที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดํา ฝ่าเหล็กหนา 2.5 มิล
 ครอบสายพานป้องกันอันตราย
- เบาะนั่งไม้หนาเสริมฟองน้ําหุ้มด้วยหนังเทียม
- ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนสูง
2. เครื่องบริหารไหล่และขา เป็นเงิน 17,000 บาท
ขนาด 0.65 x 1.00 x 1.30 เมตร
วัสดุ
ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1 "
ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2 "
เหล็กราง 3 นิ้ว x 1 1/2 "
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดํา
- ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนสูง
3. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพกเป็นเงิน 17,000 บาท
เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก
ขนาด 0.65 x 1.05 x 1.35 เมตร
วัสดุ
- ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1 "
- เหล็กราง 3 นิ้ว x 1 1/2 "
- ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2 1/2 "
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดํา
- ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนสูง
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4. เครื่องสลับเท้าเดินอากาศเป็นเงิน 
 19,000 บาท
ขนาด1.00 x 1.10 x 1.10 เมตร
วัสดุ
- ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 1 "
-ท่อเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ 2 "
- เหล็กราง 3 นิ้ว x 1 12 "
- ที่จับหุ้มด้วยยางพาราสีดํา
- ใช้สีพ่นป้องกันสนิมอบด้วยความร้อนสูง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบแระการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณร้ายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ
.ศ.2561-2564) แบบ ผ3 หน้าที่ 2 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้กับกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  11  หมู่บ้านๆ ละ  20,000 บาท 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 640,640 บาท

งบบุคลากร รวม 362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  1  อัตรา จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าป่วยการอาสาสมัครนักบริบาล
ท้องถิ่น  ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0819.2/ว 2318. ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้?จ่ายให้แก่อาสา
สมัครนักบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 22 ข้อ 3

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 21 ข้อ 1

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 22 ข้อ 4
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 22 ข้อ 8

โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 21 ข้อ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,628,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,738,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,738,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,743,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลฯ
จํานวน 5 อัตรา  จํานวน  12  เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ
ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตราๆละ  3,500   บาท/เดือน 
หัวหน้าฝ่ายฯ จํานวน 1 อัตราๆละ  1,500   บาท/เดือน  
จํานวน  12  เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.3 / ว
 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. และ ก.ท
.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 866,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2
  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา  จํานวน  12
  เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 68,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน  2  อัตรา 
และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 5 อัตราๆ
ละ  1,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 878,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ตรวจการจ้าง  เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ   ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานเทศบาลฯ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนา ของพนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ ค่าน้ําดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  หม้อน้ํารถยนต์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง สําหรับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
ผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่โดย สภาพมีลักษณะคง
ทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยั่งยืน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด เปลหาม คนไข้
เครื่องวัดน้ําฝน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯลฯ หรือสิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น  40 ช่อง จํานวน  2  ตู้
(นอกราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่า
บริการที่จําเป็นอื่น
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในเขต
ตําบลมาบแค ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟ หลอด
ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,981,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,011,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,011,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 891,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2
   , พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  6  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  2
  อัตราๆละ 2,000 บาท/เดือน  , พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  6
  อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

งบดําเนินงาน รวม 1,970,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ธรรมเนียมกําจัดขยะ ค่าจ้างเหมาบริการที่จําเป็นอื่น ๆ  ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ และอื่นๆ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผง
ซักฟอก ถังขยะ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  หม้อน้ํารถยนต์  ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง สําหรับ
รถยนต์  รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจํารถขยะ  เช่น เสื้อ
แขนยาว หรือแขนสั้น และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี) ถุงมือยาง
หรือหนัง ผ้าปิกปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้ม
ส้น สุงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564  15:47:16 หน้า : 80/99



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 141,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกระตุ้นชุมชนทําหน้าที่ เฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นชุมชนทําหน้าที่เฝ้าระวังยา
เสพติดในพื้นที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 24 ข้อ 6

โครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 24 ข้อ 6
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เช่น ค่าทําแผ่นพับ ป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 23 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ทบทวน สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตําบลมาบแค เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องแต่ง
กาย ของสมาชิก อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 23 ข้อ 1
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลมาบ
แค(กิจกรรมโตไปไม่โกง)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต , สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ , เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิต
สาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 24 ข้อ 7
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โครงการอบรมให้ความรู้ การประกอบอาชีพ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านสตรี  และประชาชนทั่วไป  ได้มีความรู้เกี่ยว
กับการประกอบอาชีพอิสระ  สามารถนําความรู้ไปประกอบ
อาชีพ  สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 19 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 8,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจําตําบลมาบแค
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตําบลมาบแค จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 26 ข้อ 8
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 237,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 237,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 5

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 2
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 3

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 3
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โครงการสืบสานประเพณีการตําขนมจีน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานประเพณีการตําขนม
จีน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 26 ข้อ 8

โครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนพรรษา
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 3

วันที่พิมพ์ : 7/10/2564  15:47:16 หน้า : 89/99



โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลมาบแค จํานวน 140,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลมาบแค
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 25 ข้อ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,627,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ หรือค่าออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ผิวถนนผิว
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และท่อระบายน้ํา ฯลฯ    
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,007,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,007,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บริเวณศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 2

จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์  หมู่ที่ 2 บริเวณศาลา
ประชาคม
หมู่ที่ 2 (หอเก็บน้ํา)  กว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลมาบแคกําหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  
อยู่ใน แผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 23 ข้อ 4

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ํา บริเวณ
หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  จุดสิ้นสุด  
บริเวณบ้านเสงี่ยม  ลือมอญ  บ้านเลขที่ 15

จํานวน 1,910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล.  ความหนา 0.15 เมตร ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,100 ตารางเมตร พร้อมรางวี คสล.  และท่อระบาย
น้ํา ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก  ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย
กว่า 420.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลมาบแค
กําหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลมาบแค (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1/2563 ประจําปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 10 ข้อ
ที่ 30
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อขุดลอกวัชพืชในแหล่งน้ําในพื้นที่ตําบลมาบแค ช่วยบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ค่าขุดลอกคลองส่งน้ําและถาง
ป่า ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯบุคคล
ภายนอก ค่าบริการที่จําเป็นอื่น
ภายในตําบลมาบแค
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 6,797,919 บาท

งบบุคลากร รวม 174,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 174,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1
  อัตรา   จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ประกาศฯ หรือหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.5 / ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
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งบดําเนินงาน รวม 5,185,559 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าบริการที่จํา
เป็นอื่น ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา  หอถังประปา  ระบบ
ไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบประปา ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ทราย ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประปา เช่น ข้อต่อ ข้องอ มาตรวัดน้ํา ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,685,559 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 3,685,559 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับหอถังประปาในกิจการประปา ของ
เทศบาลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095. ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564. เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,438,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,438,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา  ขนาด  5  แรงม้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา ขนาด 5 แรงม้า 
จํานวน 2 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095. ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2554. เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย
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เครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา ขนาด 7.5 แรงม้า จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา ขนาด 7.5 แรงม้า 
จํานวน 2 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095. ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2554. เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย
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จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้ดิน  ขนาด 10 แรงม้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดใต้น้ํา ขนาด 10 แรงม้า 
จํานวน 1 เครื่อง
(เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095. ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2555. เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ําเหล็ก จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องกรองน้ําเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00
 เมตร สูง 2.00 เมตร หนา 4.5 มิลลิเมตร 
ทางน้ําเข้า-ออก ขนาด 4 นิ้ว 
หน้าวาล์วเป็น PVC ขนาด 4 นิ้ว 
บอนวาล์ว เป็น UPVC. ขนาด 4 นิ้ว พร้อมบรรจุสาร
คาร์บอน 800 ลิตร 
และติดตั้งพร้อมใช้งาน จํานวน 4 เครื่อง
อยู่นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 ประจําปีงบประมาณ 2563  หน้าที่ 2 ข้อ 1
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