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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 
 

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลพนางตุง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลพนางตุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพนางตุงจึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน 
ดังน้ี 

 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 55,476,515.33 บาท 

 1.1.2 เงินสะสมที่สามารถนําไปใชได จํานวน 30,808,809.14 บาท 

 1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,085,998.53 บาท 

 1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม  0.00 บาท 

 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน  1  โครงการ รวม  150,000.00 บาท 

 1.2 เงนิกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

 2.1 รายรับจริง จาํนวน 66,369,967.09 บาท ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร จํานวน 624,783.33 บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 643,141.55 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 901,297.40 บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 276,200.00 บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 578,176.03 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน จํานวน 20,592.63 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,400,705.80 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,925,070.35 บาท 

 2.2 เงนิอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 431,560.76 บาท 

 2.3 รายจายจริง จํานวน 53,743,190.25 บาท ประกอบดวย 

 งบกลาง จํานวน 21,063,423.40 บาท 
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 งบบุคลากร จํานวน 17,470,937.00 บาท 

 งบดําเนินงาน จํานวน 12,459,289.85 บาท 

 งบลงทุน จํานวน 298,460.00 บาท 

 งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท 

 งบเงนิอุดหนุน จํานวน 2,451,080.00 บาท 

 2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,779,560.76 บาท 

 2.5 มีการจายเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน  3,626,900.00 บาท 

 2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงนิสะสม จํานวน 0.00 บาท 

 2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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 คําแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

    

1. รายรับ    

รายรับ 
รายรับจริง 

ป  2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 624,783.33 631,000.00 622,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และ

ใบอนญุาต 

643,141.55 616,300.00 651,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 917,297.40 920,700.00 1,100,500.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ

กิจการพาณิชย 

276,200.00 240,000.00 70,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 578,176.03 624,000.00 584,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 20,592.63 5,000.00 20,000.00 

  รวมรายไดจัดเก็บเอง 3,060,190.94 3,037,000.00 3,047,500.00 

รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 23,400,705.80 26,683,000.00 23,251,500.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

23,400,705.80 26,683,000.00 23,251,500.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 39,925,070.35 40,280,000.00 42,201,000.00 

  รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

39,925,070.35 40,280,000.00 42,201,000.00 

รวม 66,385,967.09 70,000,000.00 68,500,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

 
2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 20,978,862.64 24,337,545.00 24,008,049.00 

  งบบุคลากร 17,210,657.00 22,032,529.00 22,995,300.00 

  งบดําเนินงาน 12,421,969.85 17,553,526.00 14,895,011.00 

  งบลงทุน 268,260.00 3,656,400.00 3,392,900.00 

  งบเงนิอุดหนุน 2,451,080.00 2,420,000.00 3,208,740.00 

รวมจายจากงบประมาณ 53,330,829.49 70,000,000.00 68,500,000.00 
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สวนที่ 2 
 

เทศบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ของ 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

        

ดาน รวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,144,300 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 593,180 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,182,531 

  แผนงานสาธารณสุข 1,274,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,307,940 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 481,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,149,000 

  แผนงานการเกษตร 280,000 

  แผนงานการพาณิชย 60,000 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 24,008,049 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 68,500,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม งบ 
  

    

      

งบกลาง   

    งบกลาง 24,008,049  24,008,049  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ 
งานบริหารงานคลัง รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 12,045,300 0 3,120,300 15,165,600 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320 

    เงินเดือน (ฝายประจาํ) 9,196,980 0 3,120,300 12,317,280 

                              รวม 18,968,200 35,000 4,141,100 23,144,300 

งบดาํเนินงาน 5,800,000 35,000 993,000 6,828,000 

    คาตอบแทน 460,000 0 363,000 823,000 

    คาใชสอย 3,905,000 35,000 400,000 4,340,000 

    คาวัสด ุ 860,000 0 130,000 990,000 

    คาสาธารณูปโภค 575,000 0 100,000 675,000 

งบลงทุน 1,122,900 0 27,800 1,150,700 

    คาครุภัณฑ 1,122,900 0 27,800 1,150,700 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม งบ   
    

      

งบดาํเนินงาน 155,000 438,180 593,180 

    คาใชสอย 80,000 133,180 213,180 

    คาวัสด ุ 75,000 305,000 380,000 
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แผนงานการศึกษา 
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศกึษา 

งานระดบักอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม งบ   

    
      

งบบุคลากร 2,325,960 2,444,040 0 4,770,000 

    เงินเดือน (ฝายประจาํ) 2,325,960 2,444,040 0 4,770,000 

                              รวม 4,660,816 6,371,715 150,000 11,182,531 

งบดาํเนินงาน 2,315,556 1,273,275 150,000 3,738,831 

    คาตอบแทน 117,000 25,000 0 142,000 

    คาใชสอย 425,000 1,248,275 150,000 1,823,275 

    คาวัสด ุ 1,688,556 0 0 1,688,556 

    คาสาธารณูปโภค 85,000 0 0 85,000 

งบลงทุน 19,300 0 0 19,300 

    คาครุภัณฑ 19,300 0 0 19,300 

งบเงินอุดหนุน 0 2,654,400 0 2,654,400 

    เงินอุดหนุน 0 2,654,400 0 2,654,400 

 
 
 
 
 
 



5 
 

 

แผนงานสาธารณสุข 
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม งบ   

    
      

งบดาํเนินงาน 100,000 1,174,000 1,274,000 

    คาวัสด ุ 100,000 0 100,000 

                              รวม 100,000 1,174,000 1,274,000 

    คาตอบแทน 0 144,000 144,000 

    คาใชสอย 0 1,030,000 1,030,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟาและประปา 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 3,059,700 0 0 3,059,700 

    เงินเดือน (ฝายประจาํ) 3,059,700 0 0 3,059,700 

งบดาํเนินงาน 970,000 0 600,000 1,570,000 

    คาตอบแทน 40,000 0 0 40,000 

    คาใชสอย 360,000 0 600,000 960,000 

    คาวัสด ุ 570,000 0 0 570,000 

งบลงทุน 123,900 0 0 123,900 

    คาครุภัณฑ 123,900 0 0 123,900 

งบเงินอุดหนุน 0 554,340 0 554,340 

    เงินอุดหนุน 0 554,340 0 554,340 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    งาน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม งบ   
    

      

งบดาํเนินงาน 20,000 20,000 

    คาใชสอย 20,000 20,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม งบ   
    

      

งบดาํเนินงาน 306,000 175,000 481,000 

    คาใชสอย 306,000 175,000 481,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งาน 

งานกอสราง รวม งบ 
  
    

      

งบดาํเนินงาน 50,000 50,000 

    คาใชสอย 50,000 50,000 

งบลงทุน 2,099,000 2,099,000 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,099,000 2,099,000 
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แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานสงเสริมการเกษตร งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม งบ   
    

      

งบดาํเนินงาน 130,000 150,000 280,000 

    คาใชสอย 130,000 150,000 280,000 
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แผนงานการพาณิชย 
    งาน 

งานกิจการประปา รวม งบ   
    

      

งบดาํเนินงาน 60,000 60,000 

    คาสาธารณูปโภค 60,000 60,000 
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เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 
 โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล   มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลพนางตุง 
และผูวาราชการจังหวัดพัทลุง ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป 

 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 68,500,000 บาท 

 ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป   เปนจํานวน รวมทั้งสิ้น 68,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 23,144,300 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 593,180 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 11,182,531 

  แผนงานสาธารณสุข 1,274,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,307,940 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 20,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 481,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,149,000 

  แผนงานการเกษตร 280,000 

  แผนงานการพาณิชย 60,000 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 24,008,049 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 68,500,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

        

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 269,866.53 453,737.99 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบาํรุงทองท่ี 97,372.85 108,897.71 5,634.41 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 51,263.67 60,000.00 -13.33 % 52,000.00 

     ภาษีปาย 139,356.00 153,568.00 184,604.00 170,000.00 8.82 % 185,000.00 

     อากรรังนกอีแอน 384,248.55 383,557.01 383,281.25 400,000.00 -4.00 % 384,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 890,843.93 1,099,760.71 624,783.33 631,000.00     622,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,871.20 2,842.10 2,861.50 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 320.00 840.00 180.00 800.00 -75.00 % 200.00 

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 116,960.00 130,460.00 122,240.00 131,000.00 -6.87 % 122,000.00 

     คาธรรมเนียมการแพทย 

 
338,750.00 289,550.00 233,880.00 300,000.00 -22.00 % 234,000.00 
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     คาธรรมเนียมปด โปรย ตดิตั้งแผนประกาศหรือ

แผนปลิว เพื่อการโฆษณา 
720.00 1,200.00 420.00 1,500.00 -66.67 % 500.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,508.50 3,929.25 4,063.50 4,000.00 25.00 % 5,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 3,360.00 1,470.00 2,120.00 3,000.00 -26.67 % 2,200.00 

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
0.00 3,840.00 5,740.00 4,000.00 42.50 % 5,700.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 100.00 601,301.00 103,196.50 80,000.00 37.50 % 110,000.00 

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,350.00 24,850.00 31,350.00 30,000.00 3.33 % 31,000.00 

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 42,888.00 16,560.00 99,188.00 30,000.00 230.00 % 99,000.00 

     คาปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 27,629.55 10,000.00 170.00 % 27,000.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสาํหรับกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 
2,000.00 4,200.00 2,700.00 4,000.00 -32.50 % 2,700.00 

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทาง

สาธารณะ 
0.00 0.00 0.00 1,000.00 

-

100.00 
% 0.00 

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 6,500.00 2,000.00 225.00 % 6,500.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 615.50 1,245.00 922.50 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ 11,940.00 9,900.00 150.00 10,000.00 -98.00 % 200.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 539,383.20 1,092,187.35 643,141.55 616,300.00     651,000.00 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     คาเชาหรือบริการ 78,178.00 704,724.00 689,526.00 700,000.00 28.57 % 900,000.00 

     ดอกเบ้ีย 185,316.70 217,251.75 227,771.40 220,000.00 -9.09 % 200,000.00 

     เงินปนผลหรือเงนิรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 0.00 700.00 -28.57 % 500.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 263,494.70 921,975.75 917,297.40 920,700.00     1,100,500.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย               

     รายไดจากประปา 233,971.00 233,349.00 276,200.00 240,000.00 -74.17 % 62,000.00 

     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือ

กิจการอ่ืน ๆ 
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 8,000.00 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย 
233,971.00 233,349.00 276,200.00 240,000.00     70,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     เงินที่มีผูอุทิศให 20.00 2,950.00 0.01 3,000.00 -83.33 % 500.00 

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 154,900.00 462,500.00 500,000.00 -7.40 % 463,000.00 

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 409.00 18.00 314.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 4,200.00 63,995.00 115,362.02 120,000.00 0.00 % 120,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 4,629.00 221,863.00 578,176.03 624,000.00     584,000.00 

หมวดรายไดจากทุน               

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 20,592.63 5,000.00 300.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 20,592.63 5,000.00     20,000.00 
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หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีรถยนต 548,895.67 555,616.36 551,919.97 600,000.00 -8.33 % 550,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,172,261.21 10,590,084.92 9,838,684.61 11,000,000.00 -9.09 % 10,000,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,056,699.22 3,805,119.32 3,792,485.23 4,000,000.00 -5.00 % 3,800,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 89,601.76 112,448.35 61,113.19 120,000.00 -50.00 % 60,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 8,071,798.05 8,758,826.36 7,632,837.24 9,000,000.00 -14.44 % 7,700,000.00 

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวา

ดวยปาไม 
0.00 0.00 0.00 2,000.00 -75.00 % 500.00 

     คาภาคหลวงแร 66,233.58 71,294.59 66,765.18 80,000.00 -12.50 % 70,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 62,970.20 77,219.57 67,768.38 80,000.00 -12.50 % 70,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
1,683,630.00 1,765,659.00 1,389,132.00 1,800,000.00 -44.44 % 1,000,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้าํบาดาล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 24,752,089.69 25,736,268.47 23,400,705.80 26,683,000.00     23,251,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,828,435.00 40,339,607.70 39,925,070.35 40,280,000.00 4.77 % 42,201,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 33,828,435.00 40,339,607.70 39,925,070.35 40,280,000.00     42,201,000.00 

รวมทุกหมวด 60,512,846.52 69,645,011.98 66,385,967.09 70,000,000.00     68,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้  68,500,000   บาท  แยกเปน 
  

รายไดจดัเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 622,000 บาท 

  
ภาษีบาํรุงทองที่ จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 52,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
ภาษีปาย จํานวน 185,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
อากรรังนกอีแอน จํานวน 384,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 651,000 บาท 

  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 122,000 บาท 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 234,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ

การโฆษณา 

จํานวน 500 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณชิย จํานวน 2,200 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,700 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 110,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 31,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 99,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 27,000 บาท 

    

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

จํานวน 2,700 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 6,500 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

  
คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน 200 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 1,100,500 บาท 

  
คาเชาหรือบริการ จํานวน 900,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
เงนิปนผลหรือเงนิรางวัลตาง ๆ จํานวน 500 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย รวม 70,000 บาท 

  
รายไดจากประปา จํานวน 62,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
รายไดจากสาธารณปูโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอ่ืน ๆ จํานวน 8,000 บาท 

    

ประมาณการไว โดยพิจารณาจากจํานวนผูมาขอใชบริการในป

ที่ผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 584,000 บาท 

  
เงนิที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 463,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 120,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 20,000 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

รายไดที่รัฐบาลเกบ็แลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,251,500 บาท 

  
ภาษีรถยนต จํานวน 550,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,800,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท 

    

ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,700,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 500 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 

จํานวน 1,000,000 บาท 

    
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
  

  
คาธรรมเนียมและคาใชน้าํบาดาล จํานวน 1,000 บาท 

    
ประมาณการไวใกลเคยีงปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรบั

จริงในปที่ผานมาเปนเกณฑต้ังรับ 
  

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป รวม 42,201,000 บาท 

  
เงนิอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 42,201,000 บาท 

    
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยพิจารณาจากรายรับจริง

ในปท่ีผานมาเปนเกณฑตั้งรับ 
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง 

        

  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 212,935 209,576 174,559 215,709 27.21 % 274,398 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 9,160 8,600 10,628 3.27 % 10,976 

    เบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ 14,965,300 15,647,500 16,086,400 17,931,600 -0.31 % 17,875,800 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 3,203,200 3,435,200 3,666,400 4,368,000 -2.33 % 4,266,240 

    เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 152,000 156,500 160,000 240,000 -27.5 % 174,000 

    เงินสํารองจาย 902,357 158,440.25 31,249 1,053,788 -72.63 % 288,437 

    

รายจายตามขอผูกพัน 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 0 100 % 788,955 

      เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 0 100 % 39,420 

      
คาใชจายในการจัดการ

จราจร 
0 0 0 0 100 % 20,000 

      คาใชจายในการจัดจราจร  0 39,000 0 24,850 -100 % 0 

      
คาบํารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย 
0 0 0 0 100 % 44,170 

      
คาบํารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย  
0 40,444 44,562 48,940 -100 % 0 

      
เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
0 0 0 0 100 % 225,653 

      
เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  
0 0 225,675 225,270 -100 % 0 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
491,900 499,900 541,998 594,340 -100 % 0 

    เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 39,419.64 39,419.64 39,419.64 39,420 -100 % 0 

รวมงบกลาง 20,248,466.64 20,235,139.89 20,978,862.64 24,752,545     24,008,049 

รวมงบกลาง 20,248,466.64 20,235,139.89 20,978,862.64 24,752,545     24,008,049 

รวมงบกลาง 20,248,466.64 20,235,139.89 20,978,862.64 24,752,545     24,008,049 
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รวมแผนงานงบกลาง 20,248,466.64 20,235,139.89 20,978,862.64 24,752,545     24,008,049 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
695,520 695,520 725,760 635,040 14.29 % 725,760 

    
คาตอบแทนประจําตําแหนง

นายก/รองนายก 
120,000 120,000 180,000 164,250 9.59 % 180,000 

    
คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก 
120,000 120,000 180,000 164,250 9.59 % 180,000 

    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 

198,720 198,720 207,360 181,440 14.29 % 207,360 

    

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1,490,400 1,490,400 1,555,200 1,360,800 14.29 % 1,555,200 

รวมเงินเดอืน (ฝายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,848,320 2,505,780     2,848,320 

  
เงินเดือน (ฝายประจาํ) 
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
4,334,290 4,488,318.67 4,426,890 4,820,940 18.33 % 5,704,560 

    
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
58,320 58,320 58,320 58,320 144.03 % 142,320 

    เงินประจําตาํแหนง 156,150 144,000 148,500 162,000 0 % 162,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 2,556,657 2,507,528.4 2,385,720 2,706,972 7.27 % 2,903,760 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 256,526 240,493.7 222,060 322,060 -11.71 % 284,340 

    เงินอ่ืน ๆ 84,000 84,000 84,000 84,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 7,445,943 7,522,660.77 7,325,490 8,154,292     9,196,980 

รวมงบบุคลากร 10,070,583 10,147,300.77 10,173,810 10,660,072     12,045,300 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

209,200 96,850 204,150 201,550 -70.23 % 60,000 

    คาเบี้ยประชุม 1,624 3,248 1,624 5,000 900 % 50,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
38,440 35,380 28,560 50,000 0 % 50,000 

    คาเชาบาน 201,300 237,800 258,300 300,000 -10 % 270,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ผูบริหารทองถ่ิน 
0 0 0 0 100 % 10,000 

      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาตอบแทน 509,414 405,484 503,228 576,550     460,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,846,912.69 0 0 0 0 % 0 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 2,130,575.14 2,229,573.2 3,392,540 -26.31 % 2,500,000 

    
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี

การ 
116,721 76,785 80,479 110,000 -9.09 % 100,000 

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
0 0 0 0 100 % 140,000 

      
คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ  
564,491.32 371,703.53 270,931.76 206,000 -100 % 0 

      คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 5,000 

      คาใชจายในการเลือกตั้ง  0 0 0 500,000 -100 % 0 
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คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม 
0 0 0 0 100 % 60,000 

      

โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และศึกษาดูงาน 

0 0 0 0 100 % 300,000 

      

โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

และศึกษาดูงาน  

259,432 199,696 152,688 5,000 -100 % 0 

      

โครงการรังวัดพืน้ที่

สาธารณะเพ่ือการ

สาธารณประโยชน  

8,930 0 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 353,347.76 322,925 641,800 1,290,800 -38.02 % 800,000 

รวมคาใชสอย 3,149,834.77 3,101,684.67 3,375,471.96 5,504,340     3,905,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 152,051 119,881 95,488 120,000 -16.67 % 100,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 26,765 13,830 8,860 20,000 -25 % 15,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 133,387 34,155 82,944 100,000 -50 % 50,000 

    วัสดุกอสราง 135,676.5 35,123 47,242.5 60,000 -33.33 % 40,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 84,370 51,300 35,500 110,000 -27.27 % 80,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 584,788.7 500,767.95 419,219.65 550,000 -9.09 % 500,000 
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    วัสดุการเกษตร 4,800 5,670 500 10,000 -50 % 5,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 0 0 0 0 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร 129,950 105,840 80,830 100,000 -40 % 60,000 

    วัสดุอื่น 4,700 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคาวัสดุ 1,276,488.2 866,566.95 770,584.15 1,080,000     860,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 264,439.58 371,323.06 395,370.88 450,000 -11.11 % 400,000 

    คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,707.88 15,210.93 13,067.87 20,000 0 % 20,000 

    คาบริการโทรศัพท 30,587.88 26,659.58 30,260.66 35,000 14.29 % 40,000 

    คาบริการไปรษณีย 8,574 9,046 39,079.6 20,000 100 % 40,000 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 68,223.2 70,299.34 70,234.8 75,000 0 % 75,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 384,532.54 492,538.91 548,013.81 600,000     575,000 

รวมงบดําเนินงาน 5,320,269.51 4,866,274.53 5,197,297.92 7,760,890     5,800,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอ้ีประชุม 0 0 24,000 0 0 % 0 

      
เกาอ้ีสํานักงาน 

 

0 3,000 0 13,500 -100 % 0 
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เกาอ้ีสํานักงานแบบลอเลื่อน 

หมุนได   จํานวน 1 ตัว 
0 0 0 4,500 -100 % 0 

      
เกาอ้ีสํานักงานแบบลอเลื่อน 

หมุนได   จํานวน 2 ตัว 
0 0 0 5,380 -100 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 0 0 17,000 0 0 % 0 

      ตูเหล็ก 0 0 5,500 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 9,600 0 0 0 % 0 

      
โตะทํางานเหล็ก 4 ฟุต  

จํานวน  1 ตัว 
0 0 0 4,590 -100 % 0 

      
โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต  

จํานวน  2 ตัว 
0 0 0 11,980 -100 % 0 

      โตะหมูบูชา 0 0 6,600 0 0 % 0 

      พัดลมโคจร 0 0 6,360 0 0 % 0 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง               

      

รถจักรยานยนต ขนาด 110 

ซีซี แบบเกียรธรรมดา 

จํานวน 1 คัน 

 

 

 

 

0 0 0 0 100 % 44,400 
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รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 

ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม

ต่ํากวา 2,400 ซีซ ีหรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 

110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 

ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 

1 คัน 

0 0 0 0 100 % 854,000 

    ครุภัณฑงานบานงานครวั               

      เครื่องทําน้ําเย็น 0 0 28,000 0 0 % 0 

      ตูเย็น 0 0 6,500 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขายแบบมุมมองคงท่ี

สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

สําหรับใชในงานรักษาความ

ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ  

จํานวน 2 ชุด 

0 0 0 0 100 % 44,000 

      

เครื่องคอมพิวเตอร All in 

One สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 2 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 46,000 
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 51,600 -100 % 0 

      

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล  

จํานวน  1 เครื่อง   

0 0 0 44,000 -100 % 0 

      

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 22,000 

      

เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

0 0 0 0 100 % 7,500 

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
0 0 0 4,300 -100 % 0 

      

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถึงหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน  

1 เครื่อง 

0 0 0 4,300 -100 % 0 

      

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 

เครื่อง 

 

0 0 0 0 100 % 5,000 
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อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 
0 700 0 0 0 % 0 

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ 
              

      
คาบํารุงรักษาและปรับปรงุ

ครุภัณฑ 
0 0 0 60,000 -100 % 0 

      

คาบํารุงรักษาและปรับปรงุ

ครุภัณฑ (รายจายเพื่อ

ซอมแซมบํารุงรักษา

โครงสรางครุภณัฑขนาดใหญ

ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง

ตามปกติหรือซอมกลาง) 

0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 13,300 93,960 204,150     1,122,900 

รวมงบลงทุน 0 13,300 93,960 204,150     1,122,900 

รวมงานบริหารทั่วไป 15,390,852.51 15,026,875.3 15,465,067.92 18,625,112     18,968,200 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 
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โครงการจัดทําแผนชุมชน/

แผนพัฒนาทองถิ่น 
63,610 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏบิัติการ การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

0 0 21,855 8,700 -100 % 0 

      

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏบิัติการ การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

0 8,025 0 0 0 % 0 

      

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏบิัติการการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

0 0 0 0 100 % 35,000 

รวมคาใชสอย 63,610 8,025 21,855 8,700     35,000 

รวมงบดําเนินงาน 63,610 8,025 21,855 8,700     35,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 63,610 8,025 21,855 8,700     35,000 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจาํ)               

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
1,580,154 1,557,688 1,615,980 1,916,640 16.26 % 2,228,280 

    
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
9,240 870 0 0 0 % 0 
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    เงินประจําตาํแหนง 78,000 61,700 60,000 78,000 0 % 78,000 

    คาจางลูกจางประจาํ 220,020 231,060 242,640 252,120 7.57 % 271,200 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 279,120 290,400 287,547 381,732 30.68 % 498,840 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 39,720 28,440 14,579 39,240 12.08 % 43,980 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,206,254 2,170,158 2,220,746 2,667,732     3,120,300 

รวมงบบุคลากร 2,206,254 2,170,158 2,220,746 2,667,732     3,120,300 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

0 0 0 190,000 36.84 % 260,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
1,800 15,720 9,400 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 84,000 87,000 55,000 48,000 0 % 48,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               

      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

0 0 0 0 100 % 45,000 

รวมคาตอบแทน 105,800 117,720 73,350 293,000     363,000 

  คาใชสอย               
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    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 138,252 0 0 0 0 % 0 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 218,267 205,522 310,000 -51.61 % 150,000 

    
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี

การ 
0 8,820 2,780 15,000 0 % 15,000 

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
135,628 47,287 69,266 150,000 -55.33 % 67,000 

      
คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม 
0 0 0 0 100 % 33,000 

      
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
0 0 0 0 100 % 120,000 

      
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
0 319,215 225,362 194,000 -100 % 0 

      
โครงการแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
326,457 0 0 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 11,650 4,190 4,570 15,000 0 % 15,000 

รวมคาใชสอย 611,987 597,779 507,500 684,000     400,000 

  คาวัสดุ               
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    วัสดุสํานักงาน 73,257.9 46,569.3 20,553.65 150,000 -66.67 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 56,315 22,600 52,260 50,000 40 % 70,000 

รวมคาวัสดุ 129,572.9 69,169.3 72,813.65 205,000     130,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาบริการไปรษณีย 0 0 0 130,000 -23.08 % 100,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 130,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 847,359.9 784,668.3 653,663.65 1,312,000     993,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอ้ีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,800 

      คาซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 0 1,850 0 0 % 0 

      คาซื้อตูเหล็ก 9,000 0 0 0 0 % 0 

      คาซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 30,000 0 0 % 0 

      
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง 
17,000 0 0 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
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      คาซื้อคอมพิวเตอร 0 0 30,000 0 0 % 0 

      
คาซื้อชุดโปรแกรมปองกัน

ไวรัส 
0 0 700 0 0 % 0 

      

คาซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ

คอมพิวเตอร 

0 0 3,800 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 0 100 % 22,000 

      เครื่องพิมพ 0 0 2,600 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
0 0 0 4,300 -100 % 0 

      
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 

kVA 
0 0 0 5,800 -100 % 0 

      
อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 
0 700 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 26,000 700 68,950 10,100     27,800 

รวมงบลงทุน 26,000 700 68,950 10,100     27,800 

รวมงานบริหารงานคลัง 3,079,613.9 2,955,526.3 2,943,359.65 3,989,832     4,141,100 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 18,534,076.41 17,990,426.6 18,430,282.57 22,623,644     23,144,300 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน 
              

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 80,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0     80,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุจราจร 0 0 0 0 100 % 75,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 0     75,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0     155,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 
0 0 0 0     155,000 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
0 0 0 0 100 % 50,000 



[40] 
 

 

      
โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน 
39,165 39,238 19,792 50,000 -100 % 0 

      

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

0 0 92,360 0 0 % 0 

      

โครงการฝกอบรมชุด

ปฏบิัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

0 0 0 0 100 % 83,180 

รวมคาใชสอย 39,165 39,238 112,152 50,000     133,180 

  คาวัสดุ               

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 80,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000 

    วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 0 100,000     305,000 

รวมงบดําเนินงาน 39,165 39,238 112,152 150,000     438,180 

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 39,165 39,238 112,152 150,000     438,180 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,165 39,238 112,152 150,000     593,180 



[41] 
 

 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจาํ)               

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
712,740 1,069,144 1,144,740 1,554,170 9.1 % 1,695,600 

    
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
6,360 6,360 6,360 6,360 0 % 6,360 

    เงินประจําตาํแหนง 60,000 60,000 60,000 78,000 0 % 78,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 362,280 368,160 264,720 378,984 34.57 % 510,000 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 37,140 31,260 14,700 36,225 -0.62 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,178,520 1,534,924 1,490,520 2,053,739     2,325,960 

รวมงบบุคลากร 1,178,520 1,534,924 1,490,520 2,053,739     2,325,960 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
1,680 0 0 5,000 0 % 5,000 
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    คาเชาบาน 42,000 51,000 72,000 132,000 -45.45 % 72,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               

      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาตอบแทน 43,680 51,000 76,800 177,000     117,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 365,940 0 0 0 0 % 0 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 324,000 386,182 450,000 -44.44 % 250,000 

    
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี

การ 
0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
160,906.2 61,283 19,565.5 100,000 -60 % 40,000 

      

คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม 

 

 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
0 0 0 20,000 150 % 50,000 

      

ฝกอบรมการจัดทําการ

ประกันคณุภาพใน

สถานศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2563 

0 0 9,978 0 0 % 0 

      

ฝกอบรมการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา ประจําป

งบประมาณ 2563 

0 0 10,338 0 0 % 0 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,400 0 3,160 70,000 -42.86 % 40,000 

รวมคาใชสอย 556,246.2 385,283 429,223.5 645,000     425,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 15,020 17,208 25,386 30,000 -33.33 % 20,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0 0 1,300 10,000 -50 % 5,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 49,355 49,317 50,000 50,000 2,993.11 % 1,546,556 

    วัสดุกอสราง 14,430 35,310 20,600 40,000 -50 % 20,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 9,600 0 100 % 5,000 

    วัสดุการเกษตร 30,000 29,410 22,308 30,000 0 % 30,000 



[44] 
 

 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุกีฬา 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 51,190 29,300 29,970 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุสํารวจ 0 0 0 0 100 % 7,000 

รวมคาวัสดุ 159,995 160,545 159,164 215,000     1,688,556 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 34,263.47 38,528.01 33,842.21 40,000 0 % 40,000 

    คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,114 5,856 6,172 10,000 0 % 10,000 

    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 11,467.91 30,430.8 35,000 0 % 35,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 40,377.47 55,851.92 70,445.01 85,000     85,000 

รวมงบดําเนินงาน 800,298.67 652,679.92 735,632.51 1,122,000     2,315,556 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอ้ีสํานักงาน 0 3,000 0 0 0 % 0 

      โตะคอมพิวเตอร 0 3,900 0 0 0 % 0 

      โตะทํางาน 0 0 0 4,800 -100 % 0 

      โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 0 100 % 4,800 

    
ครุภัณฑงานบานงานครวั 
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ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 

คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู 
0 0 0 0 100 % 14,500 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      คาซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก 0 0 32,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 6,900 32,000 4,800     19,300 

รวมงบลงทุน 0 6,900 32,000 4,800     19,300 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,978,818.67 2,194,503.92 2,258,152.51 3,180,539     4,660,816 

งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจาํ)               

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
1,049,280 1,111,620 1,166,230 1,962,600 -11.57 % 1,735,440 

    เงินวิทยฐานะ 0 38,500 59,500 122,500 37.14 % 168,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 300,960 313,080 325,680 403,080 16.25 % 468,600 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 17,880 7,380 1,260 52,800 36.36 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,368,120 1,470,580 1,552,670 2,540,980     2,444,040 

รวมงบบุคลากร 1,368,120 1,470,580 1,552,670 2,540,980     2,444,040 

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               

      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

0 0 0 0 100 % 25,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 25,000     25,000 

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      

คาใชจายในการพัฒนาผู

ประกอบวิชาชพีครูที่สังกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค 

กรปกครองสวนทองถิ่น 

0 0 0 0 100 % 60,000 

      

คาใชจายในการพัฒนาผู

ประกอบวิชาชพีครูที่สังกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

0 0 0 60,000 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจาย

ในการบริหารสถานศกึษา 
900,800 790,230 751,740 929,600 27.83 % 1,188,275 

รวมคาใชสอย 900,800 790,230 751,740 989,600     1,248,275 

  คาวัสดุ               
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    คาอาหารเสริม (นม) 1,025,804.76 1,006,991.84 1,040,298.52 1,389,256 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 1,025,804.76 1,006,991.84 1,040,298.52 1,389,256     0 

รวมงบดําเนินงาน 1,926,604.76 1,797,221.84 1,792,038.52 2,403,856     1,273,275 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      กระดานไวทบอรด 0 4,800 0 0 0 % 0 

      คาซื้อโตะ  5,600 0 0 0 0 % 0 

      คาซื้อพัดลมติดฝาผนัง 12,000 0 0 0 0 % 0 

      ชุดโตะอาหารเด็กอนุบาล 0 28,800 0 0 0 % 0 

      โตะประชุม 0 20,000 0 0 0 % 0 

      บอรดนิทรรศการ 4 พับ 0 4,900 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว               

      คาซื้อตูเย็น 15,000 0 0 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 103,200 -100 % 0 

      
อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 
0 2,100 0 0 0 % 0 
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รวมคาครุภัณฑ 32,600 60,600 0 103,200     0 

รวมงบลงทุน 32,600 60,600 0 103,200     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,320,000 0 0 0 0 % 0 

      
อุดหนุนโรงเรียนบานควน

พนางตุง 
0 1,076,800 1,020,820 1,096,000 6.15 % 1,163,400 

      
อุดหนุนโรงเรียนบานชาย

คลอง 
0 183,200 171,000 200,000 13.4 % 226,800 

      อุดหนุนโรงเรียนบานทาชาง 0 313,200 303,600 332,000 15.12 % 382,200 

      
อุดหนุนโรงเรียนบานธรรม

เถียร 
0 313,600 275,460 316,000 14.3 % 361,200 

      อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม 0 460,800 420,200 476,000 9.41 % 520,800 

รวมเงินอุดหนนุ 2,320,000 2,347,600 2,191,080 2,420,000     2,654,400 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,320,000 2,347,600 2,191,080 2,420,000     2,654,400 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
5,647,324.76 5,676,001.84 5,535,788.52 7,468,036     6,371,715 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาต ิ
0 116,660 106,201 0 100 % 150,000 

รวมคาใชสอย 0 116,660 106,201 0     150,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 116,660 106,201 0     150,000 

รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0 116,660 106,201 0     150,000 

รวมแผนงานการศึกษา 7,626,143.43 7,987,165.76 7,900,142.03 10,648,575     11,182,531 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบดําเนินงาน               

  คาวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 21,251.6 6,240 16,920 45,000 11.11 % 50,000 

    วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 21,870 60,000 -16.67 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 21,251.6 6,240 38,790 105,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 21,251.6 6,240 38,790 105,000     100,000 

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               
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ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด

ผนัง 
17,000 0 0 0 0 % 0 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 25,800 -100 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 17,000 0 0 25,800     0 

รวมงบลงทุน 17,000 0 0 25,800     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 38,251.6 6,240 38,790 130,800     100,000 

งานโรงพยาบาล               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
โครงการปองกันควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 
27,432 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการสรางภมูิคุมกัน

ปญหายาเสพติดในเยาวชน

กลุมเสี่ยง 

 

29,032 0 0 0 0 % 0 
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โครงการอบรม

ผูประกอบการรานอาหาร

และแผงลอยจําหนายอาหาร

“อาหารสะอาด รสชาติ

อรอย” (Clean Food 

Good Taste) 

0 24,118 5,500 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 56,464 24,118 5,500 0     0 

รวมงบดําเนินงาน 56,464 24,118 5,500 0     0 

รวมงานโรงพยาบาล 56,464 24,118 5,500 0     0 

งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
              

  งบดําเนินงาน               

  คาตอบแทน               

    

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

0 0 0 144,000 0 % 144,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 0 144,000     144,000 

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 
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โครงการ การบริการ

การแพทยฉุกเฉิน (EMS) 
0 863,591 787,092 980,000 0 % 980,000 

      
โครงการบริการการแพทย

ฉุกเฉิน 
573,750 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ     

อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัตร วรขัตติยราชนาร ี  

0 0 35,658 50,000 -100 % 0 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจานองนางเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางค

วัตร วรขัตติยราชนาร ี

 

0 0 0 0 100 % 50,000 
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โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา 

ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี 

0 36,818 0 0 0 % 0 

      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหความรูในการปองกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และการจัดทํา

หนากากอนามัยเพื่อการ

ปองกันตนเอง 

0 0 4,733 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 573,750 900,409 827,483 1,030,000     1,030,000 

รวมงบดําเนินงาน 573,750 900,409 827,483 1,174,000     1,174,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน 

 

 

 

220,000 0 0 0 0 % 0 
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อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข  

0 0 260,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนนุ 220,000 0 260,000 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 0 260,000 0     0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
793,750 900,409 1,087,483 1,174,000     1,174,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 888,465.6 930,767 1,131,773 1,304,800     1,274,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห               

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               

  งบลงทุน               

  คาครุภัณฑ               

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      
อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 
0 700 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 700 0 0     0 

รวมงบลงทุน 

 

0 700 0 0     0 
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รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห 
0 700 0 0     0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 700 0 0     0 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝายประจาํ)               

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
1,019,989 1,227,900 1,307,603 1,881,360 20.77 % 2,272,080 

    
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
2,880 2,880 2,880 2,880 0 % 2,880 

    เงินประจําตาํแหนง 42,000 42,000 42,000 78,000 0 % 78,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 387,720 399,000 394,568 643,236 3.48 % 665,640 

    เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 47,700 39,840 25,860 49,860 -17.57 % 41,100 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,500,289 1,711,620 1,772,911 2,655,336     3,059,700 

รวมงบบุคลากร 1,500,289 1,711,620 1,772,911 2,655,336     3,059,700 

  งบดําเนินงาน               

  

คาตอบแทน 
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
3,600 1,680 1,260 15,000 -33.33 % 10,000 

    คาเชาบาน 45,000 81,900 92,000 96,000 -89.58 % 10,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร               

      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

0 0 0 0 100 % 15,000 

รวมคาตอบแทน 54,027 88,922 97,460 136,000     40,000 

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 258,386 0 0 0 0 % 0 

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 295,391 205,020 340,000 -55.88 % 150,000 

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 

 

0 0 0 0 100 % 40,000 
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คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ  
73,040 67,038 26,342.8 100,000 -100 % 0 

      
คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม 
0 0 0 0 100 % 20,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,970 76,795.79 156,110.94 150,000 0 % 150,000 

รวมคาใชสอย 376,396 439,224.79 387,473.74 590,000     360,000 

  คาวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 23,055 37,017 18,814 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 105,523 106,515 176,810 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุกอสราง 191,730 141,881.5 239,540 200,000 0 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,372.02 17,360 0 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,585.1 23,393.45 21,142.85 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 73,890 53,200 59,400 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุสํารวจ 0 6,440 6,910 5,000 100 % 10,000 

รวมคาวัสดุ 426,155.12 385,806.95 522,616.85 565,000     570,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 116,810.45 94,333.31 100,419.03 150,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 116,810.45 94,333.31 100,419.03 150,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 973,388.57 1,008,287.05 1,107,969.62 1,441,000     970,000 

  งบลงทุน               
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  คาครุภัณฑ               

    ครุภัณฑสํานักงาน               

      เกาอ้ีสํานักงาน 0 0 0 4,500 -100 % 0 

      ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 5,900 

    ครุภัณฑกอสราง               

      
เครื่องเจาะคอนกรีตแบบ

รถเข็น 
0 0 73,350 0 0 % 0 

    ครุภัณฑสํารวจ               

      กลองระดับ 0 0 0 34,000 -100 % 0 

      กลองวัดมุม 0 0 0 0 100 % 103,000 

    
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
              

      
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 0 51,600 -100 % 0 

      

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED  ขาวดาํ ชนิด Network 

แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) 

0 0 0 0 100 % 15,000 

      จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค 0 21,000 0 0 0 % 0 

      
อุปกรณอานบัตรแบบ

อเนกประสงค 
0 700 0 0 0 % 0 
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รวมคาครุภัณฑ 0 21,700 73,350 90,100     123,900 

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคา (คาK) 
0 0 0 10,000 -100 % 0 

    

คาออกแบบ คาควบคุมงานท่ีจาย

ใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหไดมาซึ่ง

สิ่งกอสราง 

              

      
คาจางออกแบบ หรือควบคุม

งานกอสราง 
0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 60,000     0 

รวมงบลงทุน 0 21,700 73,350 150,100     123,900 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
2,473,677.57 2,741,607.05 2,954,230.62 4,246,436     4,153,600 

งานไฟฟาและประปา               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
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โครงการขยายเขตระบบ

จําหนายไฟฟาและติดตั้งก่ิง

โคมไฟ 

0 0 0 0 100 % 554,340 

รวมเงินอุดหนนุ 0 0 0 0     554,340 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     554,340 

รวมงานไฟฟาและประปา 0 0 0 0     554,340 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ               

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 0 0 0 100 % 600,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0     600,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0     600,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 0 0 0 0     600,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,473,677.57 2,741,607.05 2,954,230.62 4,246,436     5,307,940 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแขง็

ชุมชน 
              

  งบดําเนินงาน               
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  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      โครงการครอบครวัสัมพันธ 0 18,668 18,012 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0 18,668 18,012 20,000     20,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 18,668 18,012 20,000     20,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน 
0 18,668 18,012 20,000     20,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
0 18,668 18,012 20,000     20,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
              

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 
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โครงการแขงขันกีฬาระหวาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 7 

ประจําป 2561 

114,300 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 
0 182,183 0 250,000 0 % 250,000 

      

โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาสําหรับผู

พิการ 

0 2,400 0 6,000 0 % 6,000 

      

โครงการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันในนามของ

เทศบาล 

23,085 34,100 0 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 137,385 218,683 0 306,000     306,000 

รวมงบดําเนินงาน 137,385 218,683 0 306,000     306,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 137,385 218,683 0 306,000     306,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 
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โครงการจัดงานประเพณีชัก

พระ 
14,638 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานประเพณีวัน

ลอยกระทง 
6,436 135,786 148,916 150,000 0 % 150,000 

      
โครงการจัดงานวันออก

พรรษา 
0 16,338 17,470 25,000 0 % 25,000 

รวมคาใชสอย 21,074 152,124 166,386 175,000     175,000 

รวมงบดําเนินงาน 21,074 152,124 166,386 175,000     175,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 21,074 152,124 166,386 175,000     175,000 

งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ

ทองเที่ยว 
              

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      

โครงการอบรมยุวชน

อาสาสมัครนําเที่ยวใน

ทองถิ่น 

0 21,068 0 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 21,068 0 0     0 

รวมงบดําเนินงาน 0 21,068 0 0     0 
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รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ

ทองเที่ยว 
0 21,068 0 0     0 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
158,459 391,875 166,386 481,000     481,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานกอสราง               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ               

      
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการ 
0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0 0 0 0     50,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0     50,000 

  งบลงทุน               

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

    

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
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โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาง

หลู - บานนายทวี หมูที่ 7 

ตําบลพนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

0 0 0 0 100 % 478,000 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

นายอาคม - โรงเรียนพนาง

ตุง หมูที่ 3 ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง 

0 0 0 0 100 % 489,000 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายปาก

คลองเกา - เขานุย หมูที่ 9 

ตําบลพนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

0 0 0 0 100 % 485,000 

      

โครงการบุกเบิกถนนสาย

หนองรัก - หนองง ู หมูที่ 10  

ตําบลพนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

0 0 0 0 100 % 637,000 

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               
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โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา

นุย-หนองมดหนอย หมูที่ 11 

0 0 0 283,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทะเลนอย หมูที่ 3 

0 0 0 107,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ธรรมเถียร ซอย 4 หมูที่ 10 

0 0 0 313,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบอ

โด-ปนแต หมูที่ 8 

0 0 0 471,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาง

หลู-บานนายทว ีหมูที่ 7 

0 0 0 481,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

ผูชวยโชคชัย-บานนางเปย 

หมูที่ 13 

 

0 0 0 526,000 -100 % 0 
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โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

ผูชวยปรีชา หมูที่ 6 

0 0 0 405,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายปาก

คลองเกา-เขานุย หมูท่ี 9 

0 0 0 486,000 -100 % 0 

    
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

(คา K) 
              

      
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได (คาK) 
0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 3,072,000     2,099,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,072,000     2,099,000 

รวมงานกอสราง 0 0 0 3,072,000     2,149,000 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,072,000     2,149,000 

แผนงานการเกษตร               

งานสงเสริมการเกษตร               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 
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โครงการจัดทําแนวเขตและ

อนุรกัษพันธุสัตวน้าํจืด 
48,818 0 0 0 0 % 0 

      โครงการถนนกินไดไรสารพิษ 0 0 0 0 100 % 30,000 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานของศนูยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลพนางตุง 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานของศนูยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลพนางตุง 

0 33,638 0 40,000 -100 % 0 

      
โครงการอนุรักษและ

ขยายพันธุสัตวน้ําจืด 
0 6,330 0 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 48,818 39,968 0 90,000     130,000 

  คาสาธารณูปโภค               

    คาไฟฟา 2,359,377.92 2,488,321.3 1,597,008.63 2,400,000 -100 % 0 

รวมคาสาธารณูปโภค 2,359,377.92 2,488,321.3 1,597,008.63 2,400,000     0 

รวมงบดําเนินงาน 2,408,195.92 2,528,289.3 1,597,008.63 2,490,000     130,000 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 2,408,195.92 2,528,289.3 1,597,008.63 2,490,000     130,000 
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งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ               

  งบดําเนินงาน               

  คาใชสอย               

    

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ 

              

      
โครงการทองถ่ินไทยรวมใจ

ภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว 
0 0 41,980 50,000 0 % 50,000 

      

โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร ิ

0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาใชสอย 0 0 41,980 50,000     150,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 41,980 50,000     150,000 

รวมงานส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
0 0 41,980 50,000     150,000 

รวมแผนงานการเกษตร 2,408,195.92 2,528,289.3 1,638,988.63 2,540,000     280,000 

แผนงานการพาณิชย               

งานกิจการประปา               

  งบดําเนินงาน               

  คาสาธารณูปโภค               



[70] 
 

 

    คาไฟฟา 0 0 0 0 100 % 60,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 0     60,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0     60,000 

  งบลงทุน               

  คาที่ดินและสิ่งกอสราง               

    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

      

โครงการขยายทอเมนประปา

หมูบาน บานควนพนางตุง 

หมูที่ 3  

0 0 0 161,000 -100 % 0 

รวมคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 161,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 161,000     0 

รวมงานกิจการประปา 0 0 0 161,000     60,000 

รวมแผนงานการพาณิชย 0 0 0 161,000     60,000 

รวมทุกแผนงาน 52,376,649.57 52,863,876.6 53,330,829.49 70,000,000     68,500,000 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง 

        

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 68,500,000 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 24,008,049 บาท 

  
งบกลาง รวม 24,008,049 บาท 

   
งบกลาง รวม 24,008,049 บาท 

   
เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 274,398 บาท 

      

  เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ

หาของคาจางพนักงานจาง พรอมกับหักคาจาง สงเปนเงนิ

สมทบในอัตราเดียว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

 หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้   

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533   

- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557    

- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุด

ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

      

   
เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จํานวน 10,976 บาท 

      

  เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตรารอยละ

ศูนยจุดสองของ คาจางโดยประมาณทั้งป เพื่อใหความ

คุมครองแกลูกจาง ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตายหรือ  

สูญหาย อันเนื่องมาจากการทาํงานใหแกนายจาง โดยถือ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้     

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด

ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 17,875,800 บาท 

 
  

 

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดงันี้  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548       

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562    

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว

118 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่องซักซอมแนวทาง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2553    

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว

1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซอมแนว

ทางการตั้งงบประมาณ  พ.ศ.2561 เงนิอุดหนุนคาใชจาย

สนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุและ

รายการเงินอุดหนนุคาใชจายสนับสนุนสวัสดกิารทางสังคม

ใหแก ผูพิการ และทุพพลภาพ ดําเนินการเพื่อรองรับการจัด

สวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไปท่ีมี

คุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดย

จายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 จะไดรับ 600 บาท 

ผูสูงอายุ 70-79 จะไดรับ 700 บาท ผูสูงอายุ 80-89 จะ

ไดรับ 800 บาท และผูสูงอายุ 90 ปขึ้นไป จะ

ไดรับ 1,000 บาท   

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว

1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงิน

อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสรมิสราง
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สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง

สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแก

ผูสูงอายุ 

   
เบ้ียยังชีพความพิการ จํานวน 4,266,240 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังน้ี   

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.2548   

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

เบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559      

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/ว

3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจาย

เบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 

0891.2/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การ

ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนคาใชจายสนับสนุนการ

สรางหลักประกันรายไดแกผูสงูอายุและรายการเงินอุดหนุน

คาใชจายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ

ทุพพลภาพ ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ีย

ความพิการใหคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ ที่กําหนดท่ี

ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวโดยคน

พิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ตอ

เดือน    
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.6/ว

1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงิน

อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสรมิสรางสวัสดิ 

การทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ 

สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุ 

   
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 174,000 บาท 

      

  ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทําการวินิฉัยแลวและ

มีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยผูปวยเอดสมีสิทธิ

จะไดรับเบ้ียยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12  

เดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง

การดังนี้  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิ

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548     

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท

0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558   

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท

0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด  ท่ี มท

0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560   

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว

1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการ

ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงิน

อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสรมิสราง

สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทาง

สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแก

ผูสูงอายุ 
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เงนิสํารองจาย จํานวน 288,437 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย

เกิดขึ้น หรือกรณีการปองกันยับยั้งกอนเกิดเหตุสาธารณ

ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณฉีุกเฉินเพื่อ

บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนสวนรวมได  

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.2/

ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

      

   
รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ท่ี

ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตี

เสน สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปาย

จราจร กระจกโคงจราจร กระบองไฟจราจร กรวย

จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสนํ้า เสาลมลุก

จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว หรืออุปกรณที่ใชใน

การจัดการจราจรอ่ืนๆ      

- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง

วันที ่28 มิถุนายน 2562 

      

    
คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 44,170 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาบาํรุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย โดยตั้งไวเปนรายป อัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ

รายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งมีรายรับจริงของ

ปงบประมาณ 2563 เปนเงิน 26,444,896.74 บาท เปนคา

บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ

ไทย 44,162.98 บาท ขอตั้งไวเปนเงิน 44,170 บาท 
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- โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก

ที่ มท 0213.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542  

    
เงินบําเหนจ็ลูกจางประจํา จํานวน 39,420 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา โดย

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556  

      

    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.บ.ท.) 

จํานวน 788,955 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิสมทบ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายรอยละ 3 ประมาณ

การรายรับทุกหมวด ทุกประเภท  ยกเวนประเภทพันธบัตร  

เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค และเงนิอุดหนุน ซึ่งมียอด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 42,201,000 บาท คิด

เปน 788,955 บาท       

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง

การ ดังน้ี      

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.2/

ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563   

- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที ่มท 0808.5/

ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563  

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 225,653 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลพนางตุง โดยตั้งจายไวไมนอยกวารอยละ 50 ของ

คาบรกิารสาธารณสุขที่ไดรับจากสํานกังานกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยประชากรในเขตเทศบาล

ตําบลพนางตุง ขอมูล ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 มี

จํานวน 10,029 คนๆละ 45 บาท เปน

เงิน 451,305 บาท โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

หรือหนังสือสั่งการดังน้ี    

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการต้ังงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.

2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563   
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/

ว 3230 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2561 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 18,968,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 12,045,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิเดือน นายกเทศมนตรี จํานวน 28,800.-บาท ตอ

เดือน 1 อัตรา และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 15,840.-บาท  

ตอเดือน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

เงินเดือน เงนิคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 

เทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเตมิ  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

      

   
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทน ประจําตาํแหนง

นายกเทศมนตรี จํานวน 6,000.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา และ

รองนายกเทศมนตรี จํานวน 4,500.-บาท ตอเดือน 2 อัตรา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน  

และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก  

เทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก 

เทศมนตร ีและการจายคาเบ้ียประชุม กรรมการสภาเทศบาล  

พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

      

   
คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงนายกเทศมนตรี  

จํานวน 6,000.- บาท ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และรอง

นายกเทศมนตรี จํานวน 4,500.- บาท ตอเดือนจํานวน 2 อัตรา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ 

แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี  
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รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 207,360 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทน รายเดือนเลขานุการนายก 

เทศมนตร ีจํานวน 10,080.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา และท่ี

ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 7,200.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบ 

แทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรปีระธานสภาเทศบาล รองประธานสภา

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2557 

      

   

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 1,555,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนประธานสภา จํานวน 15,840.-บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา รองประธานสภา จํานวน 12,960.- บาท ตอ

เดือน 1 อัตรา และสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10,080.- บาท  

ตอเดือน จํานวน 10 อัตรา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายก 

เทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ย

ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

      

   
เงินเดือน (ฝายประจาํ) รวม 9,196,980 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 5,704,560 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรบัปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน  15  อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่อง

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับ
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ท่ี 5) พ.ศ.2558  

 

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 142,320 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดือนตามกฎหมายวาดวยเงิน

คาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ระดับกลาง  

ตั้งจายไว จํานวน 7,000.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

- เงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  

ตั้งจายไว จํานวน 4,320 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับ

การสูรบ (พ.ส.ร.) ใหกับพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิ

ไดรับ จํานวน 1 อัตรา 

- เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตาํแหนง นิติกร (พ.ต.ก) 

ตั้งจายไว จํานวน 54,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก) จํานวน 1 อัตรา 

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 162,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิประจาํตําแหนงใหแก

ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จํานวน 7,000.- บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ระดับตน จํานวน 3,500.-บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายอาํนวยการ ระดับตน จํานวน 1,500.- บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายปกครอง ระดับตน จํานวน 1,500.- บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  

เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจาย

เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 7  

มีนาคม 2559  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,903,760 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามอัตราท่ี

กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน  

จํานวน 23 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง)เรื่อง

หลักเกณฑ และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)  

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 284,340 บาท 



[80] 
 

 

      

  เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม

อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตัง้จายไวไมเกิน 12 เดือน  

จํานวน 20 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กําหนด

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน

ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดรบัเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง

วันท่ี 18 มิถุนายน 2558  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 5,800,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 460,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 60,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงาน

เทศบาลลูกจางประจํา พนักงานจางเปนกรณีพิเศษ สํานัก

ปลัดเทศบาล (เปนเงิน 5,000 บาท) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน

อ่ืนเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป  

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง (เปนเงิน 5,000 บาท) 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาล (เปนเงิน 50,000 บาท) ตามระเบียบ และ

หนังสือสั่งการ เชน คาตอบแทน อปพร. คาตอบแทนกรณีขอใช

บริการของสวนราชการอื่น เชน บริการรถสุขา คาเบี้ยเลี้ยง

คาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูตรวจรายงานและประเมนิความ

ชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงาน

เทศบาลผูขอรับการประเมิน คาสินน้าํใจในการจับกุมผูกระทําผิด

ตามพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใด มาลงโทษ

ได และคาตอบแทนอ่ืนๆที่สามารถเบิกจายไดตามประเภท

รายจายนี ้ฯลฯ  

      

   
คาเบี้ยประชุม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ ที่สภาเทศบาลแตงตั้ง

ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนเงิน

คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศ 
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มนตร ีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธาน 

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ 

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  

เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบ 

แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2559 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 270,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราช 

การสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราช 

การสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราช  

การสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราช 

การสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล

และลูกจางประจาํ ผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
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พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2549  

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตรผูบริหารทองถ่ิน ผูมีสิทธิ

เบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ  

เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และ

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

      

   
คาใชสอย รวม 3,905,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2,500,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบรกิารใหผูรับจางทําการอยางใด อยาง

หนึ่งเชน คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ คารับวารสาร

สิ่งพิมพ คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมลิขสิทธิ์  

คาธรรมเนียมตางๆ คาประกันภัย คาเชาอาคารราชพัสดุ คาจาง

เหมาจัดทํา VTR แนะนําสถานที่ทองเที่ยว คาจางเหมาจัดทํา

แผนพับโบรชัวรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว คาจางเหมา

เดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม และรายจายอื่นที่อยูใน

ประเภทนี้ ฯลฯ 

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  1.คารับรอง จํานวน 20,000 บาท    

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา

นิเทศตรวจงานหรือเย่ียมชม หรือทศันศึกษาดงูาน โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร 

งานของสวนราชการ พ.ศ.2553  

2.คาเลี้ยงรบัรอง จํานวน 30,000 บาท    

เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช ในการเลี้ยง

รับรอง และคาบริการอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนตองจาย ที่เก่ียวกับการเลี้ยง

รับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ

เบิกคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 

3.คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รฐัพิธีตางๆ จํานวน 50,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดักิจกรรม เฉลิมฉลองในวันสําคัญ

ของชาติศาสนา และพระมหากษัตริย งานรบัเสด็จเชื้อพระวงศ

ทุกพระองค และงานรัฐพิธีตางๆ เชน วันปยะมหาราช และวัน

สําคัญ อ่ืนๆคาพานพุม คาพวงมาลา คาเครื่องสกัการะบูชา คา

พระบรมสาทิสลักษณ พระบรมฉายาลักษณ คาใชจายอื่นๆที่

จําเปนที่อยูในประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลัง  

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวน

ราชการ พ.ศ.2553 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 140,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆและ

เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจาหนาที่

ทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.

2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

      

    
คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เทศบาล กรณีอ่ืนๆนอกจากครบวาระ  ได แก คาวัสดุเครื่อง

เขียน แบบพิมพ วัสดคุอมพิวเตอร วัสดุโฆษณาและเผยแพร คา

จัดพิมพแผนพับ ไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ และ

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
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โดยถือปฏิบัตติามกฎหมายระเบียบและหนงัสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675  

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561  

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0818.2/ว  4149 

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย

ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน

เทศบาล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝกอบรม   

อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอราชการ  รวมถึงการ

ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน  

ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนนิงานตามโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิ 

ภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร  

คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง 

ดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรมและคาใชจายอื่นที่จําเปนใน

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  

พ.ศ.2557 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกต ิ 
      

   
คาวัสดุ รวม 860,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสาร หมึกถายเอกสาร

ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป  

เกาอ้ีพลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสาํนักงาน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรี่วิทยุ เสาวิทยุมือ

ถือ สายไฟสวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 

 - เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 เร่ือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไม

กวาด สบู ผงซักฟอก กวาด ผงซักฟอก  ถุงใสขยะ ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท 

      

  เปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อก

ปูนซีเมนต กระเบ้ือง สังกะสี ตะป ูฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง

นอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง ประแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  

น้ํามันเครื่อง ถาน กาช ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพืช ปุย สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรพูืชและสัตว ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่

การด ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถาย

ดาวเทียม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุอ่ืน จํานวน 5,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนคามิเตอรน้ํา ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว

เชื่อมแกส ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 575,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสาํหรับอาคารสํานักงานเทศบาล และ

อาคารอ่ืน ๆ ที่อยูในความดแูลของเทศบาล  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายคาน้าํประปาสาํหรับอาคารสาํนักงาน

เทศบาล และอาคารอ่ืน ๆ ที่อยูในความดูแลของเทศบาลใหกับ

การประปาสวนภูมิภาค 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาบรกิารโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายคาโทรศัพทที่ใชสําหรับภายในสํานักงาน

เทศบาล และโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับผูบริหาร และหัวหนาสวน

ราชการ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาบรกิารไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบรกิารสง

ธนาณัต ิคาบรกิารสงจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 
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- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

   
คาบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต คาตอสัญญาณ/จด

ทะเบียน Domain name สําหรับเว็ปไซตของเทศบาลและคา

สื่อสารอ่ืนๆ รวมถึงคาใชจายใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวท่ีเขา

ประเภทรายจายนี ้

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 1,122,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 1,122,900 บาท 

   
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง       

    
รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน จํานวน 44,400 บาท 

      

  คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป 

1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา 

    (1) กรณขีนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด

เกินกวา ซีซ ีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนจักรยานยนตตามขนาด  

ซีซี ที่กําหนดไว 

    (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 

    (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ สาํนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)  

      

    

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ็ จํานวน 1 คัน 

จํานวน 854,000 บาท 

        คุณลกัษณะเฉพาะสังเขป       
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ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110  

กิโลวัตต  

แบบดับเบ้ิลแค็บ 

(1) เปนกระบะสาํเร็จรูป 

(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 

(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ สาํนักงบประมาณ ธันวาคม 2563)  

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

      

  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับ

ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย

ท่ัวไปและงานอื่นๆ  จํานวน 2 ชุด 

จํานวน 44,000 บาท 

      

  คุณลกัษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสดุไมนอย

กวา 1,920 x1,080 pixel หรือไมนอยกวา  2073,600 pixel 

- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที  

(Frame per second) 

- ใชเทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off  

Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ

กลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง

ภาพส ี(Color)  และไมนอยกวา  0.03 LUX สําหรับการแสดง

ภาพขาวดาํ (Blakc/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Senser) ไมนอยกวา 1/3 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสดุไม

นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ  

(Motion Detection) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง

มาก (White Dynamic Range หรือ Super Dynamic Rang)  

ได 

- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยาง

      



[90] 
 

 

นอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน Onvif  

(Open Network Video =Interface Forum) 

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยาง

นอย 

- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวาและสามารถทํางานไดตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3af (Power over Eth

ernet) ในชองเดียวกันได 

- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ

หุมกลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 

- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศาเปนอยาง

นอย 

- สามารถใชงานกับ

มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP

 , IEEE802.1x ไดเปนอยางนอย 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา

แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 

- ตอง

มี Software Development kit (SDK) หรือ Application Pro

gramming Interface (API) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอง 

- ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริการจัดการหรือการบริการ

งานท่ีมีคุณภาพ 

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ

ระบบกลองโทรทัศนวงจรปดฉบับ เดือน กุมภาพันธ 2564  

ประกาศ ณ วันที ่19 กุมภาพันธ 2564) 

    

เครื่องคอมพิวเตอร All in One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 

เครื่อง 

จํานวน 46,000 บาท 

      
  คุณลกัษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
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หลัก (4 Core) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย

กวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาเพิ่มสัญญาณ

ไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน  

1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

นอยกวา 6 MB 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

     1) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดตั้งอยูบน

แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจาก

หนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB  

     2) มีหนวยประมวลผลเพือ่แสดงภาพที่มีความสามารถในการ

ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด solid state Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal ) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

- สามารถใชงาน Wi-fi (iEEE 802.11b, g, n, ac) Bluetooth  

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี12  

พฤษภาคม 2563) 

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท 
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  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 Core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี 

1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟฟก (Graphics Processing Unit ) ไมนอย

กวา 10 แกน หรือ 

2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM ) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม

นอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (iEEE 802.11b, g, n, ac) 

Bluetooth 

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 

 วันที ่12 พฤษภาคม 2563) 

      

    

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

จํานวน 7,500 บาท 
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  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถ

เปน Printer, Coppier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

พิมพ  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพสีสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15  

หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดาํ-สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสาํเนาเอกสารไดทั้งสแีละขาวดํา 

- สามารถทําสาํเนาสูงสดุไดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน  

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี  

12 พฤษภาคม 2563) 

      

    
เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสาํรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
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คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  

12 พฤษภาคม 2563) 

   
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัุณฑ       

    

คาบํารุงรกัษาและปรบัปรุงครภัุณฑ (รายจายเพื่อซอมแซม

บํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุง

ตามปกติหรือซอมกลาง) 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑของ

หนวยงานใหอยูในสภาพที่ใชงานได เชนครภุัณฑยานพาหนะและ

ขนสง (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึง

คาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) 

- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  

20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ

ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจาํปในลักษณะคา

ใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 35,000 บาท 

  

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจาย

อ่ืน ๆ 
      

    
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ     

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ

อุปกรณ คาจัดทําปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

คาใชจายอื่นท่ีจําเปนในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(พ.ศ.2561 – 2565)  หนาที่ 189 ลําดับที่ 1 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,141,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,120,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,120,300 บาท 

   
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,228,280 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนพนักงานเทศบาล พรอมท้ังเงินปรบัปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่อง

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ.2558  

      

   
เงินประจําตาํแหนง จํานวน 78,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิประจาํตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกองคลัง  

ระดับตน จํานวน 3,500.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ระดับตน จํานวน 1,500.- บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา หัวหนาฝายพัฒนารายได ระดับตน  

จํานวน 1,500.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจายเงนิเดือน

และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 7) ลงวันที ่7 มีนาคม 2559    

      

   
คาจางลกูจางประจํา จํานวน 271,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุงคาจาง

ลูกจางประจําป ตามตําแหนง และอัตราท่ี ก.ท.กําหนดโดย

คํานวณตั้งจายไว ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา  

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 498,840 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามอัตราท่ี

กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ  

(ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  

(ฉบับท่ี 3) จํานวน 4 อัตรา      

      

   
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 43,980 บาท 
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  เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม

ประกาศ ก.จ.ก.ท.,ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน 4 อัตรา   

   

      

  
งบดําเนินงาน รวม 993,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 363,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 260,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแก

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กองคลัง  

(10,000 บาท)   

โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ

เปนเงนิรางวัลประจาํป แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจาย

อ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557      

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกเทศบาล (250,000 บาท)  

ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ

จัดซื้อ จัดจาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ และคาตอบแทนอ่ืนๆที่สามารถ

เบิกจายไดตามประเภทรายจายนี้ ฯลฯ       

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ใหแก

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในกรณี

ปฏิบัติงานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2559     

      

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซ้ือบาน ใหกับพนักงานเทศบาล ท่ีมี

สิทธิเบิกจายได จํานวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
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วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2562      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 45,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล

และลูกจางประจาํ ผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2549  

      

   
คาใชสอย รวม 400,000 บาท 

   
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือ 

พิมพ สิ่งพิมพ แผนพับ ปายประกาศ ฯลฯ และคาจางเหมา

บริการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร (คาจางเหมาใหผูรับจางทําการ

อยางหนึ่งอยางใด) เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีมาชําระคาภาษี และ

คาธรรมเนียมตอเทศบาลตามเวลาที่กําหนด      

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมา

นิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553     

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 67,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆและ

เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจาหนาที่
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ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 33,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย

ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผู เขารับการฝกอบรม

เบิกจาย ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัทําโครงการแผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  แบบ

พิมพ การคดัลอกขอมูลท่ีดิน การจัดทําแผนที่แมบท การสํารวจ  

ภาคสนาม การจัดทําแผนที่ภาษ ีคาอาหาร คายานพาหนะ  

คาจางเจาหนาที่ผูปฏิบัติ หรือรายจายอื่นที่อยูในประเภทรายจาย

นี้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้     

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562    

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550       

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดาํเนินการตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562       

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2561      

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 189  

ลําดับที ่2      

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช

งานไดตามปกต ิ 
      

   
คาวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสาร  หมึกถาย

เอกสาร  ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป  

เกาอ้ีพลาสติก น้ําด่ืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 
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- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รปูแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง

นอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง ประแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  

น้ํามันเครื่อง ถาน กาช ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   
คาบรกิารไปรษณีย จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบรกิารสงธนาณัติ  

คาบรกิารสงจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

      



[101] 
 

 

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  
งบลงทุน รวม 27,800 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 27,800 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5,800 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน ขาตัวซีเบาะ

ฟองน้ํา ขนาด 58*62*95 เซนติเมตร เปนขนาดที่ไมต่ํากวาที่

กําหนด จํานวน 2 ตัว  

ตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

 ป 2563     

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

      

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้        

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย       

โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้        

1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz      

และมีหนวยประมวลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม

นอยกวา 10 แกน หรือ     

2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz      และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณทีี่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง      

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
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กวา 8 GB      

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย

กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย         

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว     

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง      

- มีชองเชื่อมตอ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง      

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basw-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง        

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  

และ Bluetooth        

ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 155,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 80,000 บาท 

   
คาบํารุงรกัษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  
      

   
คาวัสดุ รวม 75,000 บาท 

   
วัสดจุราจร จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร ประกอบดวย วัสดุคงทน ไดแก สิ่งของ

โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานมายนื

นาน หรือเม่ือนําไปใชแลวเกิดความชาํรุดเสียหาย ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดมิ หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน กรวย

จราจร  

แผงก้ันจราจร แทงแบริเบอร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  

ปายไฟหยุดตรวจ กระจกโคงมน กระบองไฟ ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 438,180 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 438,180 บาท 

   
คาใชสอย รวม 133,180 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน การวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล

สงกรานต เปนตน มีคาใชจาย เชน คาตอบแทน คาอาหารวาง คา

ปายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาเชาเต็นทพรอมเกาอ้ี และคา 

ใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้     

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินดวน

ที่สุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557   

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินดวนท่ีสุด ที่มท 0801.4/

ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่  

28 มิถุนายน 2562      

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท  

0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563   

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 171  

ลําดับที ่1 

      

    
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาํองคกร จํานวน 83,180 บาท 
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ปกครองสวนทองถ่ิน 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน คาสมนา 

คุณวิทยากร คาวัสดุฝกปฏิบัติ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาอาหารกลางวัน คาปายไวนลิ คาถายเอกสารประกอบการ

ฝก คาใชจายอื่นๆท่ีเกี่ยวของ ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้    

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลง

วันที ่4 ธันวาคม 2562      

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26  

ธันวาคม 2562      

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท  

0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563  

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 2 

พ.ศ.2564 หนาที่ 3  ลําดับท่ี 1  

      

   
คาวัสดุ รวม 305,000 บาท 

   
วัสดยุานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบดวย วัสดุ

คงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชาํรุดเสยีหาย  

ไมสามารถซอมแซมใหใชงานเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชาํรดุ

เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดงัเดมิ หรือซอมแซมแลว

ไมคุมคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง ประแจปากตาย กุญแจ

เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ วัสดุ

สิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามนัเบรค นอตและ 

สกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ

ประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรือ

อะไหล สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพ

ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง  
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เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต ชุดเกียรรถยนต เบรคครัช  

พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ําหัวเทียนแบตเตอรี่ จานจาย  

ลอ กระจกมองขางรถยนต ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

   
วัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบดวย วัสดุ

สิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
วัสดเุครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบดวย วัสดุ

คงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชาํรุดเสยีหาย  

ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา 

เชน เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ เสื้อสะทอนแสง ชุดดับ 

เพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย

คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  

28 พฤษภาคม 2564 

      

   
วัสดเุครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบดวย วัสดุคงทน 

ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชแลวเกิดความชาํรุดเสียหาย  

ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไม

คุมคา เชน วาลวน้าํดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง

น้ํา สายดับเพลิง ฯลฯ วัสดสุิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมี

ลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน

สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ถังดับเพลิง  
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ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศกึษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,660,816 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,325,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจาํ) รวม 2,325,960 บาท 

   
เงนิเดอืนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,695,600 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง

เงนิเดอืนประจําป จํานวน  4 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 5)  

พ.ศ.2558 

      

   
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 6,360 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหกับพนักงาน

เทศบาลที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา  
      

   
เงนิประจําตาํแหนง จํานวน 78,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินประจาํตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกองการศกึษา

ระดับตน จํานวน 3,500.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายบริหารการศกึษา ระดับตน จํานวน 1,500.- บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายสงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับตน  

จํานวน 1,500.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 510,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามอัตราที่

กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา  

ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

พนักงานจาง (ฉบับที ่3)  

      

   
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม

อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตัง้จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน  

3 อัตรา  

ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงนิเพิ่มการครอง

ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  

      

  
งบดําเนินงาน รวม 2,315,556 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 117,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 30,000 บาท 

      

  - เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ ใหแก พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง กองการศึกษา  

(เปนเงนิ 10,000 บาท)  

 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด

เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ อันมีลักษณะเงินรางวัล

ประจําป แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นขององกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน

แกเทศบาล (เปนเงนิ 20,000 บาท)ตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การ เชนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ี การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ ฯลฯ 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ใหแก

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน

จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
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ไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

   
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบาน ใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ

เบิกจายไดจํานวน 1 ราย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่4) พ.ศ.2562  

      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาลผู

มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการ เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.

2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  

      

   
คาใชสอย รวม 425,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน คา

โฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเย็บเลม เขาปกหนังสือ  

คาจางเหมาจัดทําเอกสาร หนังสือ คูมือตางๆ คาจางเหมากําจัด

ปลวก และแมลง รวมทั้งคาจางเหมาบุคคลภายนอก เปนคาใชจาย

ที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได และเขาประเภทรายจายนี ้

      

   
รายจายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องด่ืม คาของขวัญ คา

พิมพเอกสาร คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง

คาบรกิารและคาใชจายอื่น ๆ  ซึ่งจําเปนตองจายที่เก่ียวกับการ

รับรองเพื่อเปนคารบัรอง ในการตอนรับบุคคล/คณะบุคคลที่ไป

นิเทศงานตรวจงานเย่ียมชม ทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาที่ท่ี

เก่ียวของซึ่งรวมตอนรบับุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการตาม

หนังสือสั่งการดังน้ี 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัที่   

28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน

คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ       



[110] 
 

 

รายจายอ่ืน ๆ 

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คา

เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินคาลงทะเบียนตางๆและเพื่อ

จายเปนคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม

สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2559 

      

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ

พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของ

เจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ.2557 

      

    
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จายเปนคา วัสดุ อุปกรณ  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา

ปายโครงการ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนสาํหรับการจัดโครงการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จายเปนคาวัสดุ อุปกรณ  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คา

ปายโครงการ และคาใชจายอื่นท่ีจําเปนสาํหรับการจัดโครงการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
คาบํารุงรกัษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท 

        เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน       
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ไดตามปกติ  

   
คาวัสดุ รวม 1,688,556 บาท 

   
วัสดสุํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมกึถายเอกสาร

ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้

พลาสติกน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสาํนักงาน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

      

   
วัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรี่วิทยุ เสาวิทยุมือ

ถือ สายไฟสวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดงุานบานงานครัว จํานวน 1,546,556 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู  

ผงซักฟอก ถุงใสขยะ  คาอาหารเสริม (นม) ฯลฯ  

(1) คาอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง  

จํานวน 74,732 บาท 

     เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับเดก็ปฐมวัยศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานทาชาง ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

(2) คาอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง  

จํานวน 99,643 บาท 

     เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับเดก็ปฐมวัยศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานในยาง  ยอด ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564  

(3) คาอาหารเสรมิ (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรม

สามัคค ี จํานวน 111,140 บาท 

     เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับเดก็ปฐมวัยศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
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(4) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานธรรมเถียร  

จํานวน 164,794 บาท 

      เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน

บานธรรมเถียร ยอด ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

(5) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานทาชาง  

จํานวน 174,375 บาท 

      เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน

บานทาชาง ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

(6) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนวัดไทรงาม   

จํานวน 237,609 บาท 

     เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับเดก็นักเรียนโรงเรยีนวัด

ไทรงาม  ยอด ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

(7) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานชายคลอง   

จํานวน 103,475 บาท 

      เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน

บานชายคลอง  ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

(8) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบานควนพนางตุง   

จํานวน 530,788 บาท 

      เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน

บานควนพนางตุง ยอด ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
วัสดกุอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อก

ปูนซีเมนต กระเบื้องสังกะสี ตะป ูฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
วัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุ

สิ้นเปลือง ไดแก ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้น 

เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน

สั้น หรือไมคงสภาพ

เดิม เชน แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน เวชภัณฑ ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภท

รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจาํปขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดกุารเกษตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตาง ๆ เชน พันธุพชื ปุย สารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรพูืชและสัตว ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดโุฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร พูกันสี เมมโมรี่การด ฟลม

สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดกุีฬา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ นวม นาฬิกาจับ

เวลา นกหวีด เสาตาขายกีฬา ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

      

   
วัสดสุํารวจ จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํรวจเชน บันไดอลูมิเนียม เทปวัดระยะ  

ตลับเมตร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คาสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก และศูนย

อบรมเด็กกอนเกณฑ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
คานํ้าประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาน้าํประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑของเทศบาลตําบลพนาง

ตุง และคาใชจายอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

      

  
งบลงทุน รวม 19,300 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 19,300 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,800 บาท 

      

  คุณลักษณะดังนี้ 

1) เปนโตะทํางาน 2 ลิ้นชัก 

2) ขนาดไมนอยกวา 80 x 150 x 70 

3) ขาตั้งทําดวยเหล็ก พื้นโตะทําดวยไม 

เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 ตามรปูแบบและการจาํแนก

ประเภทรายรับ-รายจายคุณลกัษณะครุภัณฑที่จัดซ้ือไมต่ํากวาที่

กําหนดตั้งตามราคาทองตลาดเนื่องจาก ไมมีในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ป 2563 

      

   
ครุภัณฑงานบานงานครวั       

    
ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 ควิบิกฟุต จํานวน 1 ตู จํานวน 14,500 บาท 

      

  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1)ขนาดที่กําหนดเปนความจุขั้นต่ําไมนอยกวา 9 คิวบิกฟุต  

2)เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย

ผลิต แหงประเทศไทย   

3)การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 
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สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)   

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,371,715 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,444,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,444,040 บาท 

   
เงนิเดอืนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,735,440 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิเดือนพนักงานครูเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง

เงินเดอืนประจําป จํานวน  6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตร 

ฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2558  

      

   
เงนิวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิวิทยฐานะชํานาญการ ใหแกพนักงานครูเทศบาล

จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน จํานวน 3 อัตรา ตามบัญชีอัตราเงิน

วิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระ 

ราชบัญญัติเงนิเดือน เงนิวิทยฐานะ และเงินประจําตาํแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และแกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 468,600 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทน ใหแกพนักงานจางตามอัตราที่

กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3 อัตรา  

ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

พนักงานจาง (ฉบับที่ 3)  ตั้งจายจากเงินรายได 108,960 บาท ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 338,400 บาท 

      

   
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

        เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม       
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อัตราที่กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน  

3 อัตรา  

ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานท่ัวไป

เก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรบัเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,273,275 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 25,000 บาท 

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    
เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาลผู

มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิ 

การเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

      

   
คาใชสอย รวม 1,248,275 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    

คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชพีครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชพีครูสังกัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อัตราคน

ละ 10,000 บาท จํานวน 6 คน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 

กรกฏาคม 2563 

      

    
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,188,275 บาท 

      

  (1) จายเปนคาอาหารกลางวนั ใหกับนักเรียน ยอด ณ วันที่  

10 มิถุนายน 2564 จํานวน  766,605 บาท แยกเปน 

       ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 200,655 บาท 

       ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง จํานวน  267,540 บาท 

       ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี   

จํานวน 298,410 บาท 

(2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)จาํนวน 253,300  บาท 
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      เพื่อจายเปนคาจัดการเรยีนการสอน (วัสดุการศกึษา) เชน สื่อ

การเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  

และอ่ืนๆที่เขาประเภท รายจายนี ้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

(3) คาใชจายในการจัดการศกึษาสาํหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

จํานวน 168,370 บาท 

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศกึษา สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน คาเคร่ือง 

แบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีรายการดงัน้ี   

คาหนังสือเรียน 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 7,800 บาท 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง จํานวน 10,400 บาท 

      ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  

จํานวน   11,600 บาท 

คาอุปกรณการเรียน 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 7,800 บาท 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง จํานวน  10,400 บาท   

      ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  

จํานวน  11,600 บาท 

คาเคร่ืองแบบนักเรียน 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 11,700 บาท 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง จํานวน 15,600 บาท 

      ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  

จํานวน 17,400 บาท 

      

  คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 16,770 บาท 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานในยาง จํานวน 22,360 บาท 

      ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดธรรมสามัคคี  

จํานวน 24,940 บาท 

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว4110 ลง

วันที ่14 กรกฎาคม 2563 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาท่ี 15 ลําดับที่ 5 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,654,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,654,400 บาท 

   
เงนิอุดหนุนสวนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนบานควนพนางตุง จํานวน 1,163,400 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานควน

พนางตงุ ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบานชายคลอง จํานวน 226,800 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานชาย

คลอง  ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบานทาชาง จํานวน 382,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานทา

ชาง ยอด ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน
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ตําบล) 

    
อุดหนุนโรงเรียนบานธรรมเถียร จํานวน 361,200 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนบานธรรม

เถียร   ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 

 

 

 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม จํานวน 520,800 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดไทร

งาม ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปดานการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ประจําป พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบรหิารสวน

ตําบล) 
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 150,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 150,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ เชน คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง

สถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาเชาเครื่องขยาย

เสียง คาเชาเต็นท คาปายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่  14  ลําดับที่ 4 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดสุิ้นเปลอืง  

ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด

ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคง

สภาพเดิม เชน แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซเิจน เวชภัณฑ ฯลฯ  

โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  

0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรม

สงเสริม การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  

มิถุนายน 2559 

      

   
วัสดเุครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบดวยวัสดุ

คงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชแลวเกิดความชาํรุดเสยีหาย  

เชน เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบตาม

มาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน วัสดุอ่ืนท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติ 

งาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผาปดปาก - ปดจมูก ฯลฯ โดยถือ
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ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาวัสดุ

เครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,174,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,174,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 144,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไปในการ

ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ใหแกอาสาสมัคร

บริบาลทองถ่ิน หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน

หรือคาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล

ตําบลพนางตุง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง

การดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18  

ตุลาคม 2562 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21  

เมษายน 2564 

      

   
คาใชสอย รวม 1,030,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      



[124] 
 

 

    
โครงการ การบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 980,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงานตามโครงการการบริการการแพทย

ฉุกเฉิน (EMS) เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

ในการบริการการแพทยฉุกเฉินของเจาหนาที่หนวยกูชีพ 

คาลงทะเบียนฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่  

คาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการจัดโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังน้ี 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลง

วันที ่17 กันยายน 2553 

- ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯลง

วันที ่16 ตุลาคม 2560 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตมิและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 46  ลําดับที่ 1  

      

    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัตร วรขัตติยราชนาร ี

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมาร ีกรมพระศรีสวางควัตร วรขัตติยราชนาร ีเชน คาวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา ไซรงิค 3 CC พรอมเข็ม ปายโครงการ แผน

พับ ไวนิล ประชาสัมพันธ คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา

เวชภัณฑ คาวัสด ุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการจัด

โครงการ  

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ

สัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุดที่ มท 0810.5/

ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/

ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที ่มท 0810.5/

ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท  

0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/235 ลง

วันที ่24 มกราคม 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 159  

ลําดบัที ่2 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,153,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,059,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจาํ) รวม 3,059,700 บาท 

   
เงนิเดอืนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,272,080 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง

เงนิเดอืนประจําป จํานวน  6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.

2558  

      

   
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,880 บาท 

      
  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสาํหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ใหกับพนักงาน 

เทศบาลที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา  
      

   
เงนิประจําตาํแหนง จํานวน 78,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินประจาํตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกองชาง ระดับ

ตน จํานวน 3,500.- บาท ตอเดือน 1 อัตรา  

หัวหนาฝายการโยธา ระดับตน จํานวน 1,500.- บาท ตอเดือน  

1 อัตรา  

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ระดับตน จํานวน 1,500.-บาท  

ตอเดือน 1 อัตรา 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
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ทั่วไปเก่ียวกับอัตรา  เงินเดือน วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน

ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที ่7 มีนาคม 2559  

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 665,640 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม

อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตัง้จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน  

4 อัตรา  

ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงนิเพิ่มการ 

ครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2558  

      

   
เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 41,100 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตาม

อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตัง้จายไวไมเกิน 12 เดือน จํานวน  

4 อัตรา  

ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไป

เก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงนิเพิ่มการครอง

ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 970,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณพีิเศษ ใหแก

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง กองชาง  

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด

เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน เปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจาํป แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอื่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ใหแก

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวน

จําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ  ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
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เวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

   
คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบาน ใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ

เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  

      

   
เงนิชวยเหลือการศกึษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศกึษาบุตร ใหแก พนักงานเทศบาล 

ผูมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิ 

การ เก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

 

 

      

   
คาใชสอย รวม 360,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาถาย

แบบพิมพเขียว คาจางเหมาเคร่ืองจักรกล คาธรรมเนียมตาง ๆ  

คาจางเหมาจัดทําเอกสาร หนังสือ คูมือตาง ๆ คาจางเหมาเปาลาง

บอบาดาล คาจางออกแบบ รวมทั้งคาจางเหมาบุคคลภายนอก  

เปนคาใชจายที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได และเขา

ประเภทรายจายนี ้

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง คาพาหนะ คา

เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆและ

เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไป อบรม

สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจาหนาท่ี

ทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
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2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง

เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกจาย ของ

พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
คาบํารุงรกัษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  
      

   
คาวัสดุ รวม 570,000 บาท 

   
วัสดสุํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา กระดาษ กระดาษถายเอกสารหมึกถายเอกสาร   

ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด มวนเทป คลิป เทป เกาอี้

พลาสติก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      

   
วัสดไุฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาหลอดไฟฟา ฟวส แบตเตอรี่วิทยุ เสาวิทยุมือ

ถือ สายไฟสวิตซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดกุอสราง จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ อิฐหรือซีเมนต บล็อก

ปูนซีเมนต กระเบื้องสังกะสี ตะป ูฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วัสดยุานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง

นอก สัญญาณไฟฉุกเฉิน แมแรง ประแจปากตาย ยางใน ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาแกสหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน

ดีเซล นํ้ามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร

บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาช ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดคุอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคา ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง แผนหรือบันทึก

ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล Diskette สายเคเบิล ฯลฯ  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

   
วัสดสุํารวจ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสาํรวจเชน บันไดอลูมิเนียม เทปวัด

ระยะ ตลับเมตร ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  

เรื่อง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรับ – รายจาย  

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 123,900 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 123,900 บาท 

   
ครุภัณฑสํานักงาน       

    
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท 
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  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู  

มีคุณลกัษณะสังเขปดังน้ี 

1)มีมือจับชนิดบิด 

2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ กองมาตรฐานงบ 

ประมาณ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563)  

      

   
ครุภัณฑสํารวจ       

    
กลองวัดมุม จํานวน 103,000 บาท 

  
  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมมุ แบบอิเล็กทรอนกิส ชนิดอานคา

มุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จํานวน 1 ชุด  

มีคุณลกัษณะสังเขปดังน้ี 

   1). อานคามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 

       (1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง 

       (2) กําลังขยาย 30 เทา 

       (3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอย

กวา 40 มิลลิเมตร 

(4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอย

กวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 

       (5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร 

       (6) คาตัวคูณคงที่ 100 

       (7) คาตัวบวกคงท่ี 0 

       (8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator มีชวงการ

ทํางาน +/-3 ลิปดา 

       (9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนกิสแสดงหนวยวัด

เปน องศา ลิปดา พิลิปดา เปนตัวเลขอานไดบน

จอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หนา ของตัวกลอง 

      (10) แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา 

      (11) คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไม

เกิน 5 พิลิปดา 

      (12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือ

ดีกวา 

      (13) ความไวของระดับฟองยาว 40 ลิปดา/2 มิลิเมตรหรือ

ดีกวา 
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      (14) สามารถแสดงผลทั้งเปนมมุราย และเปนมุมด่ิง 

      (15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับ

แบตเตอรี่ได 

            - ที่ชารจแบตเตอรี่ 

            - มีชุดเคร่ืองมือปรับแกประจํากลอง 

หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่ง

นอยยิ่งดี 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ กองมาตรฐาน

งบประมาณ สาํนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดาํ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 

หนา/นาที) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา

ตอนาที (PPM) 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือสามารถใชงานผาน

เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

(จัดซื้อตามหลักเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ฉบับ

เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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งานไฟฟาและประปา รวม 554,340 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 554,340 บาท 

   
เงินอุดหนนุ รวม 554,340 บาท 

   
เงนิอุดหนุนรฐัวิสาหกิจ       

    
โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและตดิตั้งก่ิงโคมไฟ จํานวน 554,340 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอควน

ขนุน คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและติดตั้งก่ิงโคมไฟ  

หมูที่ 1,3,5,7,10, 12,13 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง (ตามหนังสือที่ มท.5310.32/คน.(บต)-20869/2562 เรื่อง

แจงคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ลงวันที่ 29  

สิงหาคม 2562)  

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/

ว 1544 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม  2561 เรื่องหารือการทําบันทึก

ขอตกลงการรับเงนิอุดหนุนการไฟฟาและการประปา 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(พ.ศ.2561 – 2565) แกไข ครั้งท่ี 4/2564 หนาที่ 9 ลําดับที่ 1 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 600,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 600,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 600,000 บาท 

      

  เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย  

โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการดังนี้ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ 14) พ.ศ.2562  

- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 16 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการครอบครัวสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงานตามโครงการครอบครวัสัมพันธ  

เชน  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

คาวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ คาปายโครงการ เอกสารประชา 

สัมพันธ คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจดั

โครงการ ฯลฯ            

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 161  

ลําดับที ่1 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 306,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 306,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 306,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด เชน คาอุปกรณกีฬา คาถวยรางวลั คาเหรียญรางวัล คา

วัสด ุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารและเครื่องด่ืม คาเวชภัณฑ  

คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนในการ

จัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 23 ลําดับที่ 6 

(กองการศึกษา) 
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาสาํหรับผูพิการ จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในสงนกักีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาสําหรับ

ผูพิการ เชน คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับ

นักกีฬา และคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนในการจัดโครงการ           

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559           

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาที่ 170  

ลําดับที ่11 

(สํานักปลัด) 

      

    
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในนามของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัสงนักกีฬา นักกรีฑา เขารวม

แขงขันในนามของเทศบาล และในนามของเทศบาลจัดรวมกับ

อําเภอ เชน กีฬาศูนยพัฒนาเดก็เล็ก กีฬาไทคัพ กีฬาทองถ่ิน

สัมพันธ กีฬาเทศบาลสัมพันธ ฯลฯ เพื่อจายเปนคาอุปกรณ

กีฬา คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม วันแขงขันกีฬา และวัน

ฝกซอม คาเวชภัณฑ คายานพาหนะในการรับ -สงนักกีฬา คาชุด

กีฬา คาวัสด ุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปนในการจัด

โครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ 

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่  24  ลําดับที่ 7 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 175,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 175,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการจัดงานประเพณวีันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณวีันลอย

กระทง เชน คาเชาเครื่องขยายเสียง เครื่องปนไฟฟา คาจางเหมา

ตกแตงสถานท่ี  คาปายโครงการ คาเงินรางวลั คาตอบแทน

กรรมการตัดสิน คาสมนาคุณพิธีกรคาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม คาเชาเต็นทพรอมโตะเกาอี้ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน

ในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่  22  ลําดับที่ 5 

      

    
โครงการจัดงานวันออกพรรษา จํานวน 25,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการจัดงานวันออก

พรรษา เชน  คาจางตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาเชาเครื่อง

ขยายเสียง คาเชาเต็นท คาจางเหมาไฟฟาประดับ คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่  21 ลําดับที่ 4 

      

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสราง รวม 2,149,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ       

    
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง ฯลฯ 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม  2563 

      

  
งบลงทุน รวม 2,099,000 บาท 

   
คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 2,099,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลู - บานนายทวี 

หมูที่ 7 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 478,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหลู – บาน

นายทว ีหมูที่ 7  ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
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พื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (แบบ ทถ.-2-202) 

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการของเทศบาลตําบลพนางตุง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564  

หนาท่ี 60 ลาํดับที ่7 

    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายอาคม - 

โรงเรียนพนางตุง หมูท่ี 3 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 489,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย

อาคม – โรงเรียนพนางตุง หมูท่ี 3  ตําบลพนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 760.00 ตร.ม. ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสาํหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แบบ ทถ.-2-

202) รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการของเทศบาลตําบล

พนางตุง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที่ 14) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564  

หนาท่ี 30 ลาํดับที่ 3 

      

    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคลองเกา - เขานุย 

หมูที่ 9 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 485,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากคลอง

เกา – เขานุย หมูที่ 9  ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 725.00 ตร.ม.  

หินคลุกเสริมไหลทางปรมิาณไมนอยกวา 11.60 ลบ.ม. ตามแบบ

มาตรฐานงานทางสาํหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แบบ ทถ.-2-

202) 

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการของเทศบาลตําบลพนางตุง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
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ที่ 14) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564  

หนาท่ี 54 ลาํดับที ่4 

    

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองรัก - หนองงู  หมูท่ี 10  ตําบลพนาง

ตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

จํานวน 637,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาบุกเบิกถนนสายหนองรัก – หนองงู หมูที่ 10 ตําบล

พนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 612.00 ตร.ม.  

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการของเทศบาลตําบลพนางตุง 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ

ที่ 14) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2564  

หนาท่ี 31 ลาํดับที่ 4 

      

   
คาชดเชยสัญญาแบบปรบัราคาได (คา K)       

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรบัคาได (คาK) ในการ

ดําเนินการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งสาธารณูปการ คากอสราง

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ และคาปรับปรุงท่ีดินและเก่ียวกับ

การคํานวณสิ่งกอสรางเก่ียวกับการคํานวณเงินเพิ่มและการอนุมัติ

จายเงินเพิ่ม (คา K) แกผูรบัจางของหนวยงาน ในฐานะคูสญัญา

จาง ตามหนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/

ว /2147 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบการ

เบิกจายคาจาง สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 130,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการถนนกินไดไรสารพิษ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการถนนกินไดไรสารพษิ   

เชน คาพันธุพืช พันธุไม คาปุยชีวภาพ คาปายโครงการและ

คาใชจาย อื่น ๆ ที่จําเปนในการ จัดโครงการ     

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

- พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 

พ.ศ.2562 

- พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ.2549            

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 40 ลําดับท่ี 1 

    

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของศนูยบรกิารและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตาํบลพนางตุง 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ดําเนินงานของศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตาํบลพนางตุง จายเปนคาปายโครงการ คาปายบอรด

ประจําศูนยฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม  คายาน 

พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่

จําเปนในการจัดโครงการ     

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.

2557     

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

 

      

    
โครงการอนุรกัษและขยายพันธุสัตวน้าํจืด จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินงาน ตามโครงการอนุรกัษและขยายพนัธุ

สัตวน้ําจืด เชน คาปายโครงการ คาพันธุปลา คาอาหารปลา คา

เชาเครื่องขยายเสียง คาเชาเตน็ทพรอมเกาอี้ คาอาหารวางและ

เครื่องด่ืม และคาใชจายอื่นๆท่ีจําเปนในการจัดโครงการ     

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งท่ี 3 

พ.ศ.2564 หนา 7 ลําดับที่ 5 
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งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 150,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 
      

    
โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รกัษพื้นที่สีเขียว จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจายเปนคาดาํเนินการ ตามโครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์

รักษพื้นที่สีเขียว เชน คาพันธุไม คาไมปกแนว คาอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่จําเปนในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนกักีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งท่ี 3 

พ.ศ.2564 หนา 5 ลําดับที่ 4 

      

    
โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ จํานวน 100,000 บาท 
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  เพื่อจายเปนคาดาํเนินการ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรม

ที่ 8 ฐานทรัพยากรทองถ่ิน  เชน คาใชจายในการสาํรวจพนัธุกรรม

พืช และเก็บตัวอยางพืชในพื้นที่ คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมแขงขันของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท.08106/ว

1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท.

08106/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แกไขครั้งท่ี 3 

หนา 3 ลําดับท่ี 3 

      

 

 

แผนงานการพาณิชย 

 
งานกิจการประปา รวม 60,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา สําหรับประปาหมูบานท่ีอยูในความ

ดูแลของเทศบาล  
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  
  
  
  
งบ/หมวด/ประเภทรายจาย 

  
  
  
  
  
  

  
แผนงาน 

  
  แผนงานงบกลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสราง

ความเขมแขง็

ของชุมชน 

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

การ

พาณิชย 

รวม 

 
  

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 
10,976                     10,976 

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
274,398                     274,398 

เงินสํารองจาย 288,437                     288,437 

เบ้ียยังชีพความพิการ 4,266,240                     4,266,240 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 174,000                     174,000 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 17,875,800                     17,875,800 

รายจายตามขอผูกพัน                         

คาใชจายในการจัดการ

จราจร 
20,000                     20,000 

คาบํารุงสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหง

ประเทศไทย 

44,170                     44,170 

เงินบําเหน็จ

ลูกจางประจํา 
39,420                     39,420 

เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.บ.ท.) 

788,955                     788,955 

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
225,653                     225,653 
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งบบคุลากร 

เงินเดือน 

(ฝาย

การเมือง) 

คาตอบแทนประจํา

ตําแหนงนายก/รอง

นายก 

  180,000                   180,000 

คาตอบแทน

ประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิก

สภา/เลขานุการสภา

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

  1,555,200                   1,555,200 

คาตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก 
  180,000                   180,000 

คาตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตร ีนายก

องคการบริหารสวน

ตําบล 

  207,360                   207,360 

เงินเดอืนนายก/รอง

นายกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

  725,760                   725,760 

เงินเดือน 

(ฝายประจํา) 

คาจางลูกจางประจํา   271,200                   271,200 

คาตอบแทนพนักงาน

จาง 
  3,402,600   978,600   665,640           5,046,840 

เงินเดอืนขาราชการ 

หรือพนักงานสวน

ทองถ่ิน 

  7,932,840   3,431,040   2,272,080           13,635,960 

เงินประจําตําแหนง   240,000   78,000   78,000           396,000 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของ

ขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน 

  142,320   6,360   2,880           151,560 

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของ

พนักงานจาง 
  328,320   108,000   41,100           477,420 

เงินวิทยฐานะ       168,000               168,000 
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งบดาํเนินงาน 

คาตอบแทน 

คาเชาบาน   318,000   72,000   10,000           400,000 

คาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

  60,000   5,000   10,000           75,000 

คาตอบแทนผูปฏิบัติ

ราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

  320,000   30,000 144,000 5,000           499,000 

คาเบ้ียประชุม   50,000                   50,000 

เงินชวยเหลือการศึกษา

บุตร 
                        

เงินชวยเหลือการศึกษา

บุตรขาราชการ/

พนักงาน/

ลูกจางประจํา 

  65,000   35,000   15,000           115,000 

เงินชวยเหลือการศึกษา

บุตรผูบริหารทองถ่ิน 
  10,000                   10,000 

คาใชสอย 

คาบํารุงรกัษาและ

ซอมแซม 
  815,000 80,000 40,000   150,000           1,085,000 

รายจายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธกีาร 
  115,000   5,000               120,000 

รายจายเก่ียวเนื่องกับ

การปฏบิัติราชการท่ีไม

เขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืน ๆ 

                        

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

บริการ 
  2,650,000   250,000   750,000     50,000     3,700,000 

คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ 

 

 

 

  

207,000   40,000   40,000           287,000 
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คาใชจายในการพัฒนา

ผูประกอบวิชาชีพครูที่

สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กขององค 

กรปกครองสวนทองถิ่น 

      60,000               60,000 

คาใชจายในการ

เลือกต้ัง 
  5,000                   5,000 

คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม 
  93,000   20,000   20,000           133,000 

โครงการ การบริการ

การแพทยฉุกเฉิน 

(EMS) 

        980,000             980,000 

โครงการครอบครัว

สัมพันธ 
            20,000         20,000 

โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 
              250,000       250,000 

โครงการจัดงาน

ประเพณีวันลอยกระทง 
              150,000       150,000 

โครงการจัดงานวนัเด็ก

แหงชาต ิ
      150,000               150,000 

โครงการจัดงานวนัออก

พรรษา 
              25,000       25,000 

โครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

  120,000                   120,000 

โครงการถนนกินไดไร

สารพิษ 
                  30,000   30,000 

โครงการทองถิ่นไทย

รวมใจภักดิ์รักษพ้ืนที่สี

เขียว 

                  50,000   50,000 

โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

    50,000                 50,000 
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โครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

    83,180                 83,180 

โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ปฏิบัติงานและศึกษาดู

งาน 

  300,000                   300,000 

โครงการฝกอบรมเพิ่ม

ประสิทธภิาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

      20,000               20,000 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

ดําเนินงานของ

ศูนยบริการและ

ถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลพนางตุง 

                  50,000   50,000 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

      50,000               50,000 

โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันกีฬา

สําหรับผูพิการ 

              6,000       6,000 

โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมการแขงขันในนาม

ของเทศบาล 

              50,000       50,000 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา 

 

 

 

      

1,188,275               1,188,275 
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โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากพิษ

สุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัตร วรขัตติย

ราชนาร ี

        50,000             50,000 

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น 

  35,000                   35,000 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

                  100,000   100,000 

โครงการอนุรักษและ

ขยายพันธุสัตวนํ้าจืด 
                  50,000   50,000 

คาวัสด ุ

วัสดุกอสราง   40,000   20,000   200,000           260,000 

วัสดุการเกษตร   5,000   30,000               35,000 

วัสดุกีฬา       20,000               20,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   130,000   30,000   60,000           220,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     100,000                 100,000 

วัสดุเครื่องแตงกาย     25,000   50,000             75,000 

วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร 
  5,000   5,000               10,000 

วัสดุงานบานงานครัว   50,000   1,546,556               1,596,556 

วัสดุจราจร     75,000                 75,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 
  505,000 100,000     40,000           645,000 



[151] 
 

 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   15,000   5,000   200,000           220,000 

วัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 
  85,000 80,000     30,000           195,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
      5,000 50,000             55,000 

วัสดุสํานักงาน   150,000   20,000   30,000           200,000 

วัสดุสํารวจ       7,000   10,000           17,000 

วัสดุอื่น   5,000                   5,000 

คาสาธาร 

ณูปโภค 

คาน้าํประปา คาน้าํ

บาดาล 
  20,000   10,000               30,000 

คาบริการโทรศัพท   40,000                   40,000 

คาบริการไปรษณยี   140,000                   140,000 

คาบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
  75,000   35,000               110,000 

คาไฟฟา   400,000   40,000             60,000 500,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หรืออิเล็กทรอนิกส 
                        

ครุภัณฑงานบานงาน

ครัว 
                        

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 
                        

ครุภัณฑสํานักงาน                         

ครุภัณฑสํารวจ                         

คาบํารุงรกัษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 
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กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขายแบบ

มุมมองคงท่ีสําหรับ

ติดต้ังภายนอกอาคาร 

สําหรับใชในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป

และงานอ่ืนๆ  จํานวน 

2 ชุด 

  44,000                   44,000 

กลองวดัมุม           103,000           103,000 

เกาอี้สํานักงาน   5,800                   5,800 

คาบํารุงรกัษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ 

(รายจายเพ่ือซอมแซม

บํารุงรักษาโครงสราง

ครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง

ไมรวมถึงคาซอมบํารุง

ตามปกติหรือซอม

กลาง) 

  100,000                   100,000 

เครื่องคอมพิวเตอร All 

in One สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 2 

เครื่อง 

  46,000                   46,000 

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล 

  22,000                   22,000 

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงาน

ประมวลผล จํานวน 1 

เครื่อง 

 

 

 

 

  

22,000                   22,000 
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เครื่องพิมพ 

Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) จํานวน 1 

เครื่อง 

  7,500                   7,500 

เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED  ขาวดํา 

ชนิด Network แบบท่ี

2 (38 หนา/นาที) 

          15,000           15,000 

เครื่องสํารองไฟ 

จํานวน 2 เครื่อง 
  5,000                   5,000 

ตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 

9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 

ตู 

      14,500               14,500 

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน           5,900           5,900 

โตะทํางาน จํานวน 1 

ตัว 
      4,800               4,800 

รถจักรยานยนต ขนาด 

110 ซีซี แบบเกียร

ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

  44,400                   44,400 

รถบรรทุก (ดีเซล) 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมตํ่ากวา 

2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา

กวา 110 กิโลวตัต 

ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ จํานวน 1 

คัน 

  854,000                   854,000 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ 
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คาชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได (คา K) 
                        

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบางหลู - บานนาย

ทวี หมูที่ 7 ตําบล

พนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

                478,000     478,000 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานนายอาคม - 

โรงเรียนพนางตุง หมูที่ 

3 ตําบลพนางตุง 

อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 

                489,000     489,000 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายปากคลองเกา - 

เขานุย หมูที่ 9 ตําบล

พนางตุง อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

                485,000     485,000 

โครงการบุกเบิกถนน

สายหนองรัก - หนองงู  

หมูที่ 10  ตําบลพนาง

ตุง อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 

                637,000     637,000 

เงินชดเชยสัญญาแบบ

ปรับราคาได (คาK) 
                10,000     10,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ                         

เงินอุดหนุนสวน

ราชการ 
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โครงการขยายเขต

ระบบจําหนายไฟฟา

และติดต้ังกิ่งโคมไฟ 

          554,340           554,340 

อุดหนุนโรงเรยีนบาน

ควนพนางตุง 
      1,163,400               1,163,400 

อุดหนุนโรงเรยีนบาน

ชายคลอง 
      226,800               226,800 

อุดหนุนโรงเรยีนบาน

ทาชาง 
      382,200               382,200 

อุดหนุนโรงเรยีนบาน

ธรรมเถียร 
      361,200               361,200 

อุดหนุนโรงเรยีนวัดไทร

งาม 
      520,800               520,800 

รวม 24,008,049 23,144,300 593,180 11,182,531 1,274,000 5,307,940 20,000 481,000 2,149,000 280,000 60,000 68,500,000 

 


