
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,173,733 บาท แยกเป็น        

แผนงานงบกลาง 

    งบกลาง         รวม  16,938,651  บาท 

       งบกลาง         รวม  16,938,651  บาท           

          งบกลาง         รวม  16,938,651  บาท  

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ ำนวน  230,000   บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำงของ 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทน 

รวมค่ำครองชีพชั่วครำว 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2558"       

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน      จ ำนวน  12,000   บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับส ำนักงำนประกันสังคม 

เพ่ือให้พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ให้รับสิทธิคุ้มครองกรณี 

ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย ทุพพลภำพตำยเนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง  

ในอัตรำร้อยละ 0.02 ของค่ำตอบแทนรวมค่ำครองชีพชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติ 

เงินทุนทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561    

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ       จ ำนวน 12,324,000 บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย    

ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   

และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  

รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง         

   



 เบี้ยยังชีพควำมพิกำร       จ ำนวน  3,264,000   บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร 

ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง     

    

 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ ำนวน   60,000    บำท  

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง         

 เงินส ำรองจ่ำย        จ ำนวน  200,000   บำท  

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดข้ึน  

หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย  

หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

เป็นส่วนรวมได้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19  

และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง         

 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน          

       (1) ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย   จ ำนวน  34,000   บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 

ตำมข้อบังคับของสมำคมสันนิบำตเทศบำลเทศบำลแห่งประเทศไทย  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรำยรับจริงในปีที่ล่วงมำแล้ว  

(ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท  

แต่ไม่เกิน 500,000.00บำท) 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ.2555 ข้อ 5 

- เป็นไปตำมข้อบังคับของสมำคมสันนิบำตแห่งประเทศไทย 



            

      (2) เงินสมทบโครงกำรด ำเนินงำนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น  จ ำนวน 200,000 บำท 

          หรือพ้ืนที่เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์        

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น  

ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับต ำบลเมืองจันทร์  

โดยสมทบไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับ 

จำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ         

       (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร              จ ำนวน  20,000  บำท

   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำจรำจร ทีประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง  

เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมจุดตรวจ ป้ำยจรำจร กระจกโค้ง ฯลฯ  

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบท พ.ศ.2522 มำตรำ 146 

- เป็นไปตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่อง ก ำหนดท้องถิ่นตำม มำตรำ 146   

แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ.2522 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 

ลงวันที่ 28  มิถุนำยน 2562        

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จ ำนวน 594,651  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท)  

ค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 3 โดยค ำนวณจำกประมำณกำรรำยรับ 

ของประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปี  /งบปรระมำณรำยจ่ำเพิ่มเติม 

  /งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร ทุกหมวดรำยรับ หัก ด้วยประมำณกำรรับหมวดเงินอุดหนุน   

เงินอุทิศ  พันธบัตร เงินกู้  

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว31 ลงวนัที่ 21 ตุลำคม 2563 

"            



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป         รวม   10,360,045  บาท  

     งบบุคลากร         รวม    8,342,220   บาท

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม    2,624,640   บาท

 เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  695,520    บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี แยกรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) เงินเดือนนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 27,600 บำท จ ำนวน 12 เดือน  

เป็นเงิน 331,200 บำท 

(2) เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเงินเดือน 15,180 บำท 

จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  

พ.ศ.2557 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์รำยได้ของเทศบำลเกิน 10-25 ล้ำนบำท  

ตำมงบกำรเงินประจ ำปี (งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่จ่ำยจำกเงินรำยรับ)  

ของปีงบประมำณท่ีแล้วมำ (ประจ ำปีงบประมำณ 2563=18,938,793.33 บำท) 

ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท    

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก    จ ำนวน  120,000   บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  

และค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี แยกรำยละเอียดดังนี้  

(1) ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 4,000 บำท  

จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บำท            

(2) ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 3,000 บำท  

จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บำท   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล  



 

รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีที่ปรึกษำ

นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554  

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์รำยได้ของเทศบำลเกิน 10-25 ล้ำนบำท  

ตำมงบกำรเงินประจ ำปี (งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่จ่ำยจำกเงินรำยรับ)   

ของปีงบประมำณท่ีแล้วมำ (ประจ ำปีงบประมำณ 2563=18,938,793.33 บำท)   

ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท   

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก      จ ำนวน 120,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี  

และค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี แยกรำยละเอียดดังนี้ 

(1) ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือน    

ละ 4,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บำท 

(2) ค่ำตอบแทนพิเศษรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ ในอัตรำเดือน 

ละ 3,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บำท 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  

ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล  

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ย 

ประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557  

โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์รำยได้ของเทศบำลเกิน 10-25 ล้ำนบำท  

ตำมงบกำรเงินประจ ำปี (งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่จ่ำยจำกเงินรำยรับ)  

ของปีงบประมำณท่ีแล้วมำ (ประจ ำปีงบประมำณ 2563=18,938,793.33 บำท)  

ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)        

 

 

 



 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี    จ ำนวน  198,720   บำท 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  

และค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี แยกรำยละเอียดดังนี้ 

(1) ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำในอัตรำเดือน 

ละ 9,660 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บำท 

(2) ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำในอัตรำเดือน 

ละ 6,900 บำท จ ำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 82,800 บำท  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  

พ.ศ.2557 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์รำยได้ของเทศบำลเกิน 10-25 ล้ำนบำท  

ตำมงบกำรเงินประจ ำปี (งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่จ่ำยจำกเงินรำยรับ)  

ของปีงบประมำณท่ีแล้วมำ (ประจ ำปีงบประมำณ 2563=18,938,793.33 บำท) 

ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)       

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ   จ ำนวน 1,490,400   บำท 

/เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล ค่ำตอบแทนรอง

ประธำนสภำเทศบำล แยกรำยละเอียดดังนี้ 

(1) ค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือน 

ละ 15,180 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บำท  

(2) ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือน 

ละ 12,420 จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บำท 

 

 



(3) ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ ในอัตรำเดือน 

ละ 9,660 บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บำท  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  

เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  

รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล  

สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  

พ.ศ.2557 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์รำยได้ของเทศบำลเกิน 10-25 ล้ำนบำท ตำมงบกำรเงินประจ ำปี  

(งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่จ่ำยจำกเงินรำยรับ) ของปีงบประมำณที่แล้ว (ประจ ำปี

งบประมำณ 2563=18,938,793.33 บำท) ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม  

และเงินอุดหนุนทุกประเภท)       

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   5,717,580   บาท 

     เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน 3,982,140  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือน 

ประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ (ส ำนักปลัด) ดังนี้ 

         1.ปลัดเทศบำล (กลำง)    

         2.รองปลัดเทศบำล (ต้น)   

         3.หัวหน้ำส ำนักปลัด (ต้น)  

         4.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ช ำนำญกำร)     

         5.นักพัฒนำชุมชน (ปฏิบัติกำร)       

        6.นักจัดกำรงำนทั่วไป (ปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร)     

         7.นักวิชำกำรสำธำรณสุข (ช ำนำญกำร)       

        8.นักประชำสัมพันธ์ (ปฏิบัติกำร)     

         9.เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ช ำนำญงำน)      

        10.เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ช ำนำญงำน) 

- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล  



ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558 และพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำ 

ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  

(ปีงบประมำณ 2564-2566) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน    

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  92,880    บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นรำยเดือนของ 

ปลัดเทศบำล ระดับกลำง เดือนละ 7,000.- บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.- บำท 

          - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ 

ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นได้เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน  

ลงวันที่ 22 เมษำยน 2547  

- เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3 /ว28 

ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์  2548  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย 

เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน (กำรก ำหนดให้ข้ำรำชกำรหรือ 

พนักงำนส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทนเป็น 

รำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง และประกำศ ก.จ. ก.ท. 

และ ก.อบต. เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2)   

เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน 168,000   บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนที่ควรได้รับตำมระเบียบที่ก ำหนดและอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 

          (1) เงินประจ ำต ำแหน่งปลัดเทศบำล ระดับกลำง เดือนละ  

    7,000.- บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.- บำท 

          (2) เงินประจ ำต ำแหน่งรองปลัดเทศบำล ระดับต้น เดือนละ  

    3,500.- บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บำท 

(3) เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล ระดับต้น เดือน    

    ละ 3,500.- บำท จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บำท 



- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล เรื่อง หลักเกณฑ์  

เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

อันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล   

ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558  และพระรำชบัญญัติระเบียบ 

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏ 

ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ2564-2566)และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน     

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 1,318,560   บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปีส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

ตำมภำรกิจจ ำนวน 5 อัตรำ และ พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  5 อัตรำ ดังนี้ 

      - พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ส ำนักปลัด) 

           1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร    

           2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน   

           3.พนักงำนดับเพลิง   

           4.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

           5.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  

      - พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ส ำนักปลัด) 

          1.พนักงำนขับรถยนต์    

           2.คนสวน     

           3.คนงำนทั่วไป   

           4.คนครัว    

           5.ยำม  

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป 

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล  

ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล 

เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลัง 

สำมปี (ปีงบประมำณ 2564–2566 )และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ำยตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน  12 เดือน

         



เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  156,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ  เงินค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม 

ภำรกิจ จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้ 

            1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเกษตร    

            2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน   

            3.พนักงำนดับเพลิง   

            4.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   

            5.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   

       - เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 5 อัตรำ ดังนี้ 

            1.พนักงำนขับรถยนต์    

            2.คนสวน     

            3.คนงำนทั่วไป   

            4.คนครัว    

            5.ยำม 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัด เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล  

ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล    

เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง จ ำนวนอัตรำตำมที่ปรำกฏ 

แผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564 – 2566 )  

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมตั้งจ่ำยตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน  12 เดอืน    

  

งบด าเนินงาน        รวม  1,967,825   บาท 

     ค่าตอบแทน        รวม    329,825   บาท  

    ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน 130,000 บำท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

   และกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ อำทิ เช่น คณะบุคคลหรือคณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง  

   บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำ บุคคลหรือคณะกรรมกำร  

  ด ำเนินงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมก่อสร้ำง เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง  



ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

บุคคลหรือคณะกรรมกำร 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำนและประเมิน 

ควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำรของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน   

           - เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล เรื่อง หลักเกณฑ์  

เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล  

พ.ศ.2558,ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำน 

และลูกจ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255  

- เพ่ือเป็นค่ำป่วยกำรให้กับอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นท่ีมีภูมิล ำเนำ 

อยู่ในพื้นที่เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ที่ได้รับค ำสั่งช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองจันทร์ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290  

ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803  

ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 

          - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28 พฤษภำคม  2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ - รำยจ่ำย  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่ำเบี้ยประชุม        จ ำนวน 3,625 บำท 

 เพ่ือจ่ำยเป็น 

ค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรสำมัญ คณะกรรมกำรวิสำมัญ  

คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล ในกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 

สภำเทศบำล ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ ฯลฯ ตำมระเบียบ 

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547  

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ส.2554 ข้อ 105  โดยอำศัยหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน  เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ของนำยกเทศนมตรี รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ที่ด ำรงต ำแหน่ง 

ประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำเทศบำล  



สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 ฯลฯหรือ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 

ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 

              - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศนมตรี รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล  

ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล ที่ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนสภำ

เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 

และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554  

              - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  

พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2554  ข้อ 105 

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร    จ ำนวน 10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็น 

          - ค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่ 

พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

และวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจ 

ท ำในเวลำรำชกำรได้  

           - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 

กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

            เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำกที่ มท 0808.2/ ว 2409   

ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน 72,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็น   

- ค่ำเช่ำบ้ำนและค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลที่มีสิทธิเบิก 

ค่ำเช่ำบ้ำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  

ลงวันที่ 12 ตุลำคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน 



ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

              - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

              - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  

กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 114,200  บำท 

/ลูกจ้ำงประจ ำ 

เพ่ือจ่ำยเป็น 

           - เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล และลูกจ้ำงประจ ำ  

ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบ  

           - เป็นไปตั้งตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 

พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

           - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 

ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน   

ค่าใช้สอย        รวม  895,000  บาท 

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร         

 (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร      จ ำนวน 95,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน เทศบำล  

ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็บไซด์ ฯลฯ ภำยในที่ท ำกำรเทศบำล 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร     จ ำนวน 96,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ จ ำนวน 12 เดือน  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่องรูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 



รำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  (3) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ      จ ำนวน 5,000   บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(4) ค่ำเบี้ยประกัน      จ ำนวน 14,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันต่ำงๆ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  จ ำนวน 10,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือต่ำงๆ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยจ่ำยเกีย่วกับกำรรับรองและพิธีกำร     จ ำนวน 50,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน  

ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม ศึกษำ ดูงำน ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล 

ต ำบลเมืองจันทร์หรือคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

ตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย  

หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่นและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           



รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และ  จ ำนวน 60,000 บำท 

นอกรำชอำณำจักร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ  

ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ  

ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล และพนักงำนจ้ำงที่ไปรำชกำร เพ่ือประโยชน์แก่เทศบำล 

หรือเทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095  ลง

วันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(2) ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ และพวงมำลำ    จ ำนวน 2,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ และพวงมำลำ ส ำหรับใช้ในงำนพิธีต่ำงๆ ของเทศบำล 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96   

ลงวันที่  16  กันยำยน  2553 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) ค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน   จ ำนวน  3,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน 

แก่ผู้ประสบภัยในกรณีของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดควำมเสียหำย 

           



  (4) ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม     จ ำนวน 50,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล  

และพนักงำนจ้ำงที่ไปรำชกำรเพ่ือประโยชน์แก่เทศบำลหรือ 

เทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (5) โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวไร้สำยเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ จ ำนวน 400,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำวไร้สำยเทศบำล 

ต ำบลเมืองจันทร์ 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล 2496 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(7) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร จ ำนวน 20,000  บำท 

 ทุจริตภำครัฐของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์     

เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน  

อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน  

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่จ ำเป็น ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 



- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2565 หน้ำที่ 157 ล ำดับที่ 10)       

  (8) โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับคณะผู้บริหำร   จ ำนวน 10,000  บำท 

สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

ส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง 

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  

ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

ตำมควำมเหมำะสม  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง   

พ.ศ.2565 หน้ำที่ 156 ล ำดับที่ 6)        

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม         จ ำนวน  80,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน/ 

ครุภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรทัศน์  

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รถขยะ และรถน้ ำอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เครื่องปรับอำกำศ และค ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่ำงๆ  

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536   

ลง วันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและ ค่ำสำธำรณูปโภค 

           



 ค่าวัสดุ         รวม   415,000  บาท 

 วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 100,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน         

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น กระดำษ  

ปำกกำ แฟ้มตรำยำง ซองเอกสำร สมุดบัญชี แบบพิมพ์    

แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจร หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ   

ดินสอ  ยำงลบ เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ตรำยำง  ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำย  

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"     

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน 30,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ 

กะละมัง ผงซักฟอก สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น แปรง มีด ถังแก๊ส   

ไม้กวำด ผ้ำปูโต๊ะ อำหำรเสริม(นม) ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุก่อสร้ำง         จ ำนวน  50,000   บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ไม้ต่ำงๆ  

ค้อน คีม น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ  

ท่อน้ ำบำดำล สังกะสี เหล็กเส้น สว่ำนมือ โถส้วม เลื่อยฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       จ ำนวน  10,000   บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ประแจ ล็อคเกียร์   

กุญแจปำกตำย ล็อคพวงมำลัย ครัช เบรก ชุดเกียร์รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่)   

เพลำ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่ หัวเทียน หม้อน้ ำ  ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        จ ำนวน 120,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะเป็น  

วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น แก๊สหุงต้ม  น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล ถ่ำน  

น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันจำรบี ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        จ ำนวน  5,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์พู่กัน 

และสีฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภำพ  

(วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภำพถ่ำยดำวเทียม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำก 

กำรล้ำงอัดขยำยฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วัสดุคอมพิวเตอร์          จ ำนวน 100,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก  

แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูลเมนบอร์ด 

เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดำษต่อเนื่อง  ฯลฯ  



- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค่าสาธารณูปโภค          รวม  328,000  บาท 

 ค่ำไฟฟ้ำ           จ ำนวน 250,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับที่ท ำกำรเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์   

ไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ ไฟสนำมกีฬำ  

หรืออ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำล 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค่ำบริกำรโทรศัพท์         จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำนเทศบำล ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่  

ค่ำเช่ำคู่สำยส ำหรับอินเตอร์เน็ต ค่ำใช้บริกำรคู่สำยอินเตอร์เน็ต  

และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  



 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค่ำบริกำรไปรษณีย์         จ ำนวน  3,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ  

ค่ำซื้อดวงตำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 

กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม        จ ำนวน  70,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม  

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตกำร์ด  

และค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น   

และให้หมำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว 

และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกำรใช้บริกำรฯลฯ ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งบเงินอุดหนุน          รวม  50,000  บาท 

       เงินอุดหนุน          รวม  50,000  บาท  

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร         

(1) โครงกำรศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน  จ ำนวน 50,000 บำท 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ ำเภอเมืองจันทร์ เพ่ือด ำเนินโครงกำร 

ศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

เป็นจ ำนวนเงิน 50,000บำท 

             - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

             - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้ำที่ 159 ล ำดับที่ 18 ) 



งานบริหารงานคลัง        รวม  3,288,640  บาท  

     งบบุคลากร         รวม  2,558,640  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  2,558,640  บาท 

 เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น        จ ำนวน   1,824,480   บำท  

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี  

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

จ ำนวน  5 อัตรำ  (กองคลัง ) ดังนี้ 

1.1 ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   

1.2 นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร  

1.3 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน  

1.4 เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  

1.5 เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว 70  

ลงวันที่19 มิถุนำยน 2563 เรื่องกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 

ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน  24,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 

และปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุในหน่วยงำนของรัฐ  

ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 

ในหน่วยงำนของรัฐ ตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนดและได้รับวุฒิบัตรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

และกำรบริหำรพัสดุจำกกรมบัญชีกลำง และเป็นผู้ผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่ง 

ที่มีเหตุพิเศษ  ต ำแหน่ง ด้ำนพัสดุ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว 70  

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปีประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2564-2566  



- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว138   

ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

เงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน  42,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร นักบริหำรงำนคลัง  

ระดับต้น จ ำนวน 1 อัตรำ เดือนละ 3,500 บำทตำมบัญชีอัตรำ 

เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่นบัญชี 2 โดยค ำนวณ 

ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว 70  

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2 /ว138  

    ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง          จ ำนวน  596,160  บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงพร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินค่ำจ้ำงประจ ำปี 

ของพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกองคลังเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

จ ำนวน 4 อัตรำ ตั้งจ่ำยให้ครบ 12 เดือน ตำมกรอบและแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  

รวมต ำแหน่งว่ำง ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  

2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  

3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   

4.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ ว 70  

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว138  



ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร

บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน  72,000   บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

จ ำนวน 3 อัตรำ ตั้งจ่ำยให้ครบ 12 เดือน ตำมกรอบและแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  

รวมต ำแหน่งว่ำง   ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  

2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร   

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว138ลง

วันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     งบด าเนินงาน        รวม  730,000  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม    40,000  บาท 

 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 20,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน 

และประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำร 

ของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมินและจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อหรือกำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำง 

และผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง  ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

คัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 

- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5 /ว 85 ลง

วันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนบุคคลหรือ

คณะกรรมกำรและตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  



เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558  

 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร      จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

ให้แก่พนักงำนเทศบำล พนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงประจ ำที่มำ 

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็นงำนเร่งด่วน 

นอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.4/ว 2409  

ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559        

 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร         

  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ   จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน  

และลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้  

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

จนถึง (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2549  

- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรกระทรวงกำรคลัง 

ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 

เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำและค่ำเล่ำเรียน     

     ค่าใช้สอย         รวม  475,000  บาท 

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร         

  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล      จ ำนวน 40,000 บำท 

   เพ่ือจ่ำยให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นกำร 

ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

และอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำง เช่น ค่ำจ้ำงหมำบุคคลต่ำงๆ 

ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ  ค่ำบริกำรก ำจัดปลวก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบฯลฯ   

- เป็นไปตำมหนังสือ มท.ด่วนมำก  ที ่มท 0808.2/ว7120 



    ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ 

จ้ำงเหมำบริกำรของ อปท. 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536  ลง

วันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยใน 

ลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2 / 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ      จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือต่ำงๆ   

- เป็นไปตำมหนังสือมท.ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว7120  

ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำ 

จ้ำงเหมำบริกำรของ อปท. 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536 ลง

วันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย 

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำย 

ในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและค่ำสำธำรณูปโภค   

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยจ่ำยเกีย่วกับกำรรับรองและพิธีกำร       จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล 

ที่มำนิเทศงำนตรวจงำนหรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษำดูงำน รวมทั้ง 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำรร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล   

เช่น ค่ำอำหำรค่ำเครื่องดื่ม  ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง  

และค่ำบริกำรอ่ืนที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง 

     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย 



ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381  

ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548  เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงิน 

ค่ำรับรอง หรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร    จ ำนวน  50,000  บำท 

และนอกรำชอำณำจักร   

เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ   

ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  

- เป็นไปตำมระเบียบมท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ 

กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

    2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม       จ ำนวน  50,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นลงทะเบียนอบรมต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล 

และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล 

- เป็นไปตำมระเบียบมท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 

ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557      

  3.โครงกำรจัดท ำแผนที่แม่บทและส ำรวจข้อมูลภำคสนำมภำษีท่ีดิน   จ ำนวน  300,000  บำท  

     และสิ่งปลูกสร้ำง        

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนที่แม่บท 

และส ำรวจข้อมูลภำคสนำมภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง     

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนที่ภำษี 

และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550  

     - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ์  2551   



- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่  19 กุมภำพันธ์  2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 2561-2565 หน้ำ 160 ล ำดับที่ 21  

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน 

/ครุภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรทัศน์  

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รถขยะ และรถน้ ำอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เครื่องปรับอำกำศ และค ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  

เช่น วัสดุต่ำงๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095    

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536   

ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 

กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย  

วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค       

     ค่าวัสดุ         รวม  205,000  บาท 

 วัสดุส ำนักงำน               จ ำนวน  100,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน         

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษ  

ปำกกำ แฟ้มตรำยำง ซองเอกสำร สมุดบัญชี แบบพิมพ์    

แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจร หรือแผ่นป้ำยต่ำงๆ 

ดินสอยำงลบ เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ตรำยำงฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           

  



วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์พู่กัน 

และสีฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภำพ (วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  

ภำพถ่ำยดำวเทียม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำรล้ำง   

อัดขยำย ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์          จ ำนวน  100,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก  

แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูลเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดำษต่อเนื่อง  ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

     ค่าสาธารณูปโภค        รวม  10,000  บาท 

 ค่ำบริกำรไปรษณีย์              จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ 

ไปรษณีย์ยำกร ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน 

ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  

-  เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรปฏิบัติรำชกำรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

           

 

 

 



 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม  110,000  บาท  

       งบด าเนินงาน        รวม  110,000  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม  100,000  บาท

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

        (1) โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน    จ ำนวน  100,000  บำท 

   เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบสำธำรณภัย  

ภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ 

        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 

         - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0313.4/ว667  

ลงวันที่ 12  มีนำคม 2545  

         - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072  

ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2559  

         - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215  

ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559  

         - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำที่ 116 ล ำดับที่ 19 

  

ค่าวัสดุ         รวม  10,000  บาท 

     วัสดุอื่น               จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง 

     เช่น ผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง หัวเชื่อมแก๊ส  หัววำล์วเปิด-ปดิแก๊ส  

มิเตอร์น้ ำ-ไฟฟ้ำ อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          



   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      รวม  200,000  บาท  

       งบด าเนินงาน                  รวม 200,000  บาท     

ค่าตอบแทน         รวม  60,000  บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  60,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำร อปพร. ประกอบด้วย 

               (1) ค่ำเบี้ยเลี้ยง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

               (2) จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำร ตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกัน 

และบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัคร 

ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำณภัย พ.ศ.2560 

               (3) จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560         

ค่าใช้สอย        รวม  40,000  บาท 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่  จ ำนวน  5,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน  

และลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ เช่น   

ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำป้ำยโครงกำรฯ ค่ำป้ำยรณรงค์  

ค่ำป้ำยบอกทำง ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะในกำรออกปฏิบัติรำชกำร 

ตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 25 หมู่บ้ำน  

และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 

ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/

ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2561 



- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2562 

         - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน 2562 

         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

กำรจัดแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

             - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำ 117 ล ำดับที่ 23      

  (2) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์   จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน  

และลดปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เชน่   

ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำป้ำยโครงกำรฯ ค่ำป้ำยรณรงค์ ค่ำป้ำยบอกทำง ค่ำจ้ำงเหมำ

ยำนพำหนะในกำรออกปฏิบัติรำชกำรตรวจรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ

ประชำชน 25 หมู่บ้ำน และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 

ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/

ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/

ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนำยน 2562 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัด

แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

             - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำ 117 ล ำดับที่ 24      



    

(3) โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   จ ำนวน  20,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรม 

ทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  

ค่ำอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์  

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 

ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

        - เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ 50 (1) 

        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

กำรจัดแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

              - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 116 ล ำดับที่ 18 

  

 (4) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและควบคุมอัคคีภัย   จ ำนวน  10,000  บำท

  เพ่ือจ่ำยเป็นเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินตำมโครงกำรฝึกอบรม 

ทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  

ค่ำอำหำรกลำงวัน  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์  

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำร 

ด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

        - เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ 50 (1) 

        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

กำรจัดแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

              - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 116 ล ำดับที่ 18      

  

 



 

ค่าวัสดุ           รวม  100,000  บาท 

 วัสดุเครื่องแต่งกำย         จ ำนวน  100,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำยท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติกำร เสื้อ กำงเกง  

เครื่องหมำยต่ำงๆ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน)  

วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ ำ อปพร. เข็มเครื่องหมำย อปพร. ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม  1,743,680  บาท  

งบบุคลากร        รวม  1,444,680  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,444,680  บาท

เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น             จ ำนวน  785,640  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี  

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนเทศบำล จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้ 

(1)  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  

(2)  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

 - เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล  

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558 และพระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำ 

ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี (ปีงบประมำณ 2564-2566) 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน    

 

เงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน  42,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (ระดับต้น)  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว70  

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2 /ว138  

    ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

 



ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน  585,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน 

พนักงำนจ้ำงส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ  

และพนักงำนจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้ 

- พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

(1)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี         

(2)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  

(3)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  

- พนักงำนจ้ำงทั่วไป (กองกำรศึกษำ)              

(1)  คนงำนทั่วไป        

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ ว 70  

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2566  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0809.2/ว138  

ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำย 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน  32,040  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

ตำมภำรกิจจ ำนวน 3 อัตรำ ดังนี้ 

(1)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี    

(2)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ              

(3)  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำงทั่วไป 

จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้     

(1) คนงำนทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ   

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 

ลงวันที่ 19 มิถุนำยน  2563 เรื่อง  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  

3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2566  

    



    

    งบด าเนินงาน        รวม  299,000  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม   62,000   บาท 

 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 10,000  บำท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน 

และประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำร 

ของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมิน (กองกำรศึกษำ) 

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรซื้อหรือ  

กำรจ้ำง คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ 

ว 85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย 

ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร  

- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล  

เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำร 

ก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 

เป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำง พ.ศ. 2558  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558)         

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร      จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

ส ำหรับพนักงำนเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล และพนักงำนจ้ำง  

ที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร ซึ่งเป็น 

งำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติหรืองำนที่ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  

ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2559)     

 

 

 



ค่ำเช่ำบ้ำน          จ ำนวน  42,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนเทศบำลตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  

ก ำหนดให้จ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนแก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 

ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559   

ค่าใช้สอย        รวม  130,000  บาท 

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร         

  1.ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ              จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น จ้ำงเหมำบุคคล     

ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ 

ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงิน 

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 

ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 

กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย  

ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

 - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รำยจ่ำยเกีย่วกับกำรรับรองและพิธีกำร       จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มำนิเทศงำนตรวจงำน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษำดูงำน  

รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องใน กำรร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง  

และค่ำบริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381  

ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548  



- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) ค่ำเดินทำงไปรำชกำร         จ ำนวน  30,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง          

ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำง 

ไปรำชกำรหรือไปอบรมสัมมนำ ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

และพนักงำนจ้ำงสังกัดกองกำรศึกษำที่ไปรำชกำร  

เพ่ือประโยชน์แก่เทศบำลหรือเทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (3) โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ    จ ำนวน  30,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ   

เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำบ ำรุงสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง  

ค่ำตกแต่งสถำนที่ เวท ีซุ้มกิจกรรม พร้อมรื้อถอน ค่ำชุดกำรแสดงค่ำป้ำย  

ค่ำรำงวัล ค่ำไอศกรีม ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

จัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

2565 หน้ำ 120 ล ำดับที่ 3)       

     



  2.ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม       จ ำนวน  30,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนเทศบำล  

และพนักงำนจ้ำงสังกัดกองกำรศึกษำที่ไปรำชกำรเพื่อประโยชน์ 

แก่เทศบำลหรือเทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม        จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน 

/ครุภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรทัศน์  

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รถขยะ และรถน้ ำอเนกประสงค์ ฯลฯ 

เครื่องปรับอำกำศ  และค ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  

เช่น วัสดุต่ำงๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095    

ลงวันที่ 28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536  ลง

วันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 

กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย 

วัสดุ และ ค่ำสำธำรณูปโภค 

"            

    

 



ค่าวัสดุ           รวม  105,000  บาท 

 วัสดุส ำนักงำน         จ ำนวน  50,000   บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษ  

หมึก ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ป้ำยไวนิล  

ป้ำยผ้ำ ป้ำยไม้    แถบบันทึกภำพ แผ่นพับ ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วัสดุคอมพิวเตอร์          จ ำนวน  50,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน 

วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น  

แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้ำหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์  และอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค       รวม  2,000  บาท  

ค่ำบริกำรไปรษณีย์              จ ำนวน  2,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบ 



กำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะ ค่ำใช้สอย  

ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม  8,685,812  บาท    

        งบบุคลากร        รวม  4,039,680  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  4,039,680  บาท 

 เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น          จ ำนวน  2,297,040  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนประจ ำปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี  

และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล จ ำนวน 7 อัตรำ   

เงินวิทยฐำนะ          จ ำนวน   168,000  บำท

   เพ่ือจ่ำยเงินวิทยฐำนะให้กับครู คศ 2 จ ำนวน  4 อัตรำ   

 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน  1,358,640 บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำปี 

และเงินส่วนเกินที่กรมจัดสรรให้ส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

จ ำนวน 9 อัตรำ (รวมอัตรำว่ำง)           

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน  216,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง 

ตำมภำรกิจจ ำนวน 9 อัตรำ (รวมอัตรำว่ำง)  

งบด าเนินงาน         รวม  2,630,132  บาท    

       ค่าตอบแทน        รวม     93,400   บาท 

 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร  จ ำนวน  93,400   บำท 

/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ          

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  

พนักงำนครูเทศบำลที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร 

ศึกษำบุตร-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร 

เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 



ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 

    ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

       ค่าใช้สอย         รวม  1,132,850  บาท 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  จ ำนวน  40,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง          

ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

หรือไปอบรมสัมมนำ ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล และพนักงำนจ้ำง 

ที่ไปรำชกำร เพ่ือประโยชน์แก่เทศบำลหรือเทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม       จ ำนวน  40,000   บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนครูเทศบำล  

และพนักงำนจ้ำงที่ไปรำชกำรเพ่ือประโยชน์แก่เทศบำลหรือ 

เทศบำลออกค ำสั่งให้ไปรำชกำร 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 



ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ      จ ำนวน  1,002,850  บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ  

ดังรำยละเอียด ดังนี้ 

(1)  ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

จ ำนวนเด็ก 130 คน ๆ ละ 21 บำท  จ ำนวน 245 วัน  

เป็นเงิน 668,850 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ดังรำยละเอียด ดังนี้ 

    (1)  ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

จ ำนวนเด็ก 130คน ๆ ละ 21 บำท จ ำนวน 245 วัน เป็นเงิน 668,850 บำท 

    (2)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) จ ำนวนเด็ก 130 คน ๆ ละ 1,700 บำท/ปี  

เป็นเงิน 221,000 บำท  

(3)  ค่ำหนังสือเรียน จ ำนวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 200 บำท/ปี เป็นเงิน 20,000 บำท 

(4)  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน จ ำนวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 200 บำท/ปี เป็นเงิน 20,000 บำท      

(5)  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 300 บำท/ปี  

เป็นเงิน 30,000 บำท                                          

(6)  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวนเด็ก 100คน ๆ ละ 430 บำท/ปี  

เป็นเงิน 43,000 บำท                           

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันที ่14 กรกฎำคม 2563 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้ำ 125 ล ำดับที่ 20)     

      



 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน      จ ำนวน  50,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนส่งเสริม 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 5 แห่ง 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำยไวนิล ค่ำตอบแทนวิทยำกร  

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้ำ 122 ล ำดับที่ 8)     

       ค่าวัสดุ         รวม  1,348,882  บาท  

 วัสดุส ำนักงำน                  จ ำนวน   20,000  บำท 

  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษ  

หมึก ปำกกำ ดินสอ ฯลฯให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว         จ ำนวน  1,198,882  บำท

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอำหำรเสริม (นม) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้   

(1)  ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๕ แห่ง จ ำนวน

เด็ก 130 คน ๆ ละ 7.37 บำท   จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 249,106 บำท  

(2)  ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ๕ แห่ง จ ำนวน

เด็ก 480 คน ๆ ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 919,776 บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปลง ไม้กวำด  



ผ้ำปูโต๊ะ   ถ้วย ชำม ช้อนส้อม กระติกน้ ำร้อน หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ ถังแก๊ส ฯลฯ 

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110  

ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 

     - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้ำง          จ ำนวน  100,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น อ่ำงล้ำงมือ 

ไม้ต่ำงๆ โถส้วม ท่อต่ำงๆ  อิฐ หนิ ปูน ทรำย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่         จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยต่ำงๆ เช่น ป้ำยไวนิล ป้ำยผ้ำ ป้ำยไม้  

แถบบันทึกภำพ  แผ่นพับ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

ในเขตต ำบลเมืองจันทร์  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุคอมพิวเตอร์          จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล  

ผ้ำหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ให้แก่     

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   



ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

       ค่ำสำธำรณูปโภค        รวม  55,000  บำท 

 ค่ำไฟฟ้ำ               จ ำนวน  25,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร 

พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล        จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 



     

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร 

พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม        จ ำนวน  25,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรภำพ ค่ำเทเลกซ์ ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม  

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตกำร์ด  

และค่ำสื่อสำรอ่ืน ๆ เช่น  ค่ำเคเบิ้ลทีวี ค่ำเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม เป็นต้น   

และให้หมำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำย 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร ฯลฯ  ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5 แห่ง  

ในเขตต ำบลเมืองจันทร์ 

     - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  

ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

 

          



งบเงินอุดหนุน         รวม  2,016,000  บาท       

      เงินอุดหนุน         รวม  2,016,000  บาท 

 เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร          

 เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนระดับประถมศึกษำ         จ ำนวน 2,016,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษำในเขต 

ต ำบลเมืองจันทร์  5  แห่งตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน  

จ ำนวนเด็ก 480 คน ๆ ละ 21 บำท จ ำนวน 200 วัน   

เป็นเงิน 2,016,000 บำท 

     - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565 หน้ำ 120 ล ำดับที่ 1) 

 

แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     รวม  1,057,000  บาท 

       งบด าเนินงาน           รวม    557,000  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม    557,000  บาท 

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร         

 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำม 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำตำม 

พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  

วรขัตติยรำชนำรี 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3749  

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 137 ล ำดับที่ 12 

           



 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรแยกขยะอันตรำยรักษ์สิ่งแวดล้อม     จ ำนวน  20,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแยกขยะอันตรำยรักษ์สิ่งแวดล้อม)  

เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง 

และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น 

ในกำรด ำเนินโครงกำร ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถัวจ่ำยได 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้ำนเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว0263  

ลงวันที่ 16 มกรำคม 2561 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมระเบียบประทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 133 ล ำดับที่ 2   

(2) โครงกำร/กิจกรรม Big Cleaning Day      จ ำนวน  10,000  บำท 

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม Big Cleaning Day   

เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง 

และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น 

ในกำรด ำเนินโครงกำร ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถัวจ่ำยได 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยของบ้ำนเมือง ฉบับที ่2 พ.ศ.2560 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว0263  

ลงวันที่ 16 มกรำคม 2561 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมระเบียบประทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 

 



 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 137 ล ำดับที่ 9   

(3) โครงกำรป้องกันควบคุมโรคระบำดและโรคติดต่อ     จ ำนวน  100,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันควบคุม 

โรคระบำดและโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (COVID - 19)  

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคระบำด โรคติดต่ออ่ืนๆ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3749  

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 146 ล ำดับที่ 2 

 

(4) โครงกำร"กำรแพทย์ฉุกเฉิน"(EMS : Emergency Medical    จ ำนวน  312,000  บำท 

Services)เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์       

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร"กำรแพทย์ฉุกเฉิน" 

  (EMS : Emergency Medical Services)เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  

เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 

ภำยนอกเพ่ือปฏิบัติงำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2836  

ลงวันที่ 17 กันยำยน 2553 

- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินฯ  

ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3749  

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 117 ล ำดับที่ 22 

 

        



    

(4) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำตำม   จ ำนวน  20,000  บำท 

พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน  

วรขัตติยรำชนำรี          

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย จำกพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  

ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี  

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี เพ่ือด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อวัคซีน 

และอุปกรณ์ในกำรฉีด เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำทั้งท่ีมีเจ้ำของ 

และไม่มีเจ้ำของ จำกกำรส ำรวจของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว

3028 ลงวันที ่6 มิถุนำยน 2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3749  

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 136 ล ำดับที ่8 

(6) โครงกำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ      จ ำนวน  70,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกัน 

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ 

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่จ ำเป็น ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.3/ว

235 ลงวันที่ 24 มกรำคม 2563 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว

3842 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 134 ล ำดับที่ 3 

            



     

(7) โครงกำรบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ ำเสียในชุมชน   จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำร 

สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ ำเสียในชุมชน เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น 

ในกำรด ำเนินโครงกำร ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถัวจ่ำยได้ 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำม 

เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว

0263 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2561 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

- เป็นไปตำมระเบียบประทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้ำ 133 ล ำดับที่ 2  

งบเงินอุดหนุน         รวม  500,000  บาท  

เงินอุดหนุน        รวม  500,000  บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน         

  (1) โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข           จ ำนวน  500,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน 

    สำธำรณสุข จ ำนวน 25 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนิน 

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข รำยละเอียดดังนี้ 

(1) บ้ำนบก หมู่ที่ 1 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้  

          1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 



รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี  จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

          2.โครงกำรอบรมหมอชำวบ้ำนในพระรำชประสงค์  

จ ำนวนเงิน  6,000 บำท 

          3.โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของสมเด็จ 

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร  

มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ  

สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

(2) บ้ำนเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

          1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 6,500 บำท 

          2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน  6,750 บำท 

          3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,750 บำท 

(3) บ้ำนโนนกลำง หมู่ที่ 3 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้  

          1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

          2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

          3.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร  



มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักด ีสิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำม

บรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(4) บ้ำนหนองแคนน้อย หมู่ที ่4 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

           1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,500 บำท 

           2.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 6,500 บำท 

           3. โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(5) บ้ำนโคก หมู่ที่ 5 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

           1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 9,000 บำท 

           2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

           3. โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก 

ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  

เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(6) บ้ำนอีงอย หมู่ที่ 6 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้  

           1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 8,000 บำท 

           2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  



กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

           3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(7) บ้ำนไผ่ หมู่ที่ 7 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

          1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำ

พรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

          2.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณวร 

รำชภักด ีสิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(8) บ้ำนทุ่ม หมู่ที่ 8 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

            1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

            2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒนรัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

3. โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร  

มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ  

สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 



(9) บ้ำนงิ้ว หมู่ที ่9 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,500 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน 

วรขัตติยรำชนำรี จ ำนวนเงิน 7,500 บำท 

      3.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(10) บ้ำนเก็บงำ หมู่ที่ 10 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

      1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(11) บ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 11 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

           1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 8,000 บำท 

           2. โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูกสภำกำชำดไทย  

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำรถ  

จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 



           3. โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของ 

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรี 

สิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกร 

ปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(12) บ้ำนหนองแคนใหญ่ หมู่ที ่12 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

      1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(13) บ้ำนโนนสูง หมู่ที ่13 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

            1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

      2.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(14) บ้ำนหนองโน หมู่ที่ 14 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 



 

      2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(15) บ้ำนกลำง หมู่ที ่15 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

      1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรอบรมหมอชำวบ้ำนในพระรำชประสงค์  

จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(16) บ้ำนหนองแคน หมู่ที่ 16 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

      1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

      3.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

 



(17) บ้ำนกลำงค ำ หมู่ที่ 17 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

              1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 8,000 บำท 

      2.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

      3. โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของ 

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรี 

สิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกร 

ปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(18) บ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 18 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

      3.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

(19) บ้ำนม่วงน้อย หมู่ที ่19 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้   

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

      2.โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กของ 

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำเจ้ำฟ้ำมหำจักรี 

สิรินธร มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน  

รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 



      3. โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูกสภำกำชำดไทย  

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำรถ  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(20) บ้ำนฮ่องค ำ หมู่ที่ 20  โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

      2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำช 

เจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำ 

ลงกรณวรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ  

สยำมบรมรำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(21) บ้ำนสวัสดี หมู่ที่ 21 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      2.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(22) บ้ำนขนวนสมบูรณ์ หมู่ที ่22 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ 

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 



      2.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนเงิน 7,000 บำท 

      3.โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม  

จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

(23) บ้ำนหุ่งค ำ หมู่ที ่23 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

      1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

      2.โครงกำรอบรมหมอชำวบ้ำนในพระรำชประสงค์  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      3.โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี 

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

(24) บ้ำนไผ่น้อย หมู่ที่ 24 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้   

            1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 8,000 บำท 

      2.โครงกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิ ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรม 

รำชกุมำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

      3.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 6,000 บำท 

 



 

(25) บ้ำนหนองเรือ หมู่ที่ 25 โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน ดังนี้ 

             1.โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 

เสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  

สิริวัฒนำพรรณวดี จ ำนวนเงิน 10,000 บำท 

      2.โครงกำรตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ  

เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติย 

รำชนำรี จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      3.โครงกำรอบรมหมอชำวบ้ำนในพระรำชประสงค์  

จ ำนวนเงิน 5,000 บำท 

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว3749  

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำที่ 137 ล ำดับที่ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม  2,492,885  บาท  

      งบบุคลากร         รวม  1,455,685  บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,455,685  บาท 

 เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น    จ ำนวน  748,200  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือน ข้ำรำชกำรหรือพนักงำน 

ส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 อัตรำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

2.นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน       

 เงินประจ ำต ำแหน่ง         จ ำนวน   42,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนที่ควรได้รับตำม 

ระเบียบที่ก ำหนดและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง         จ ำนวน  616,320  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

ตำมภำรกิจ จ ำนวน  4 อัตรำ  ได้แก่ 

1.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

3. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ 

4.ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 

เงนิเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง        จ ำนวน  49,165  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

ตำมระเบียบและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน  4 อัตรำ ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 

2.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 

3.ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประปำ 

4.ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ       

     



       งบด าเนินงาน        รวม  937,200  บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม  309,000  บาท 

 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน 300,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรำยงำน 

และประเมินควำมช ำนำญหรือควำมเชี่ยวชำญผลงำนทำงวิชำกำร 

ของพนักงำนผู้ขอรับกำรประเมินและจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อหรือกำรจ้ำง  

คณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงและผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ฯลฯ   

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 

- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5 /ว 85  

ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน 

บุคคลหรือคณะกรรมกำร  และตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน

เทศบำล เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีส ำหรับพนักงำนเทศบำล   

ลูกจ้ำงและพนักงำนเทศบำล พ.ศ.2558      

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร      จ ำนวน  5,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน 

เทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง       

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร         

      เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ    จ ำนวน  4,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำน  

และลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร

พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/

ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 

    และค่ำเล่ำเรียน        



 ค่าใช้สอย       รวม  258,200  บาท   

 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซึ่งบริกำร         

  (1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร        จ ำนวน  84,000  บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนเทศบำล  

ค่ำติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเว็บไซด์ ฯลฯ ภำยใน 

ที่ท ำกำรเทศบำลและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095  ลว.28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ   จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บเล่มหนังสือหรือ 

เข้ำปกหนังสือต่ำงๆ  

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่ มท 0808.2/

ว 1095 ลว.28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ค่ำรังวัดที่ดิน หรือกำรโอนที่ดิน       จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรังวัดที่ดิน หรือกำรโอนที่ดิน กรณีมีกำรตรวจสอบ  

กำรรังวัดที่ดินกับภำคเอกชนหรือประชำชนหรือกำรข้ึนทะเบียนทำง 

สำธำรณะและส ำรวจทำงสำธำรณะประโยชน์ของในเขตเทศบำล 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/

ว 1095 ลว.28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(4) ค่ำจ้ำงเหมำตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำ     จ ำนวน  79,200  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำ ตัวอย่ำง

ละ 8,800 บำท จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที ่ มท 0808.2/

ว 1095  ลว.28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง  รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ - รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง 



 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร        จ ำนวน  5,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชม ศึกษำ ดูงำน ค่ำเลี้ยงรับรอง 

ในกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์หรือคณะกรรมกำร  

คณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ  

หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชนให้อยู่ใน 

ดุลพินิจของผู้บริหำรท้องถิ่นและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน  25,000  บำท 

เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  

ค่ำบริกำรจอดรถ  ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ     

ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  

- เป็นไปตำมระเบียบมท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557      

2. ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม       จ ำนวน  25,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นลงทะเบียนอบรมต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล 

และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล 

- เป็นไปตำมระเบียบมท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  

- เป็นไปตำมระเบียบ มท.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

 

 



          

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม         จ ำนวน  10,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินต่ำงๆ  

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สิน 

/ครุภัณฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์โทรทัศน์  

รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ รถขยะ และรถน้ ำอเนกประสงค์ฯลฯ 

เครื่องปรับอำกำศ  และค ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  

เช่น วัสดุต่ำงๆ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตำมหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536   

ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่เบิกจ่ำยในลักษณะค่ำใช้สอย วัสด ุและ ค่ำ

สำธำรณูปโภค        

        

       ค่าวัสดุ          รวม   290,000  บาท 

 วัสดุส ำนักงำน                   จ ำนวน  30,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนท่ีมีลักษณะเป็น วัสดุคงทน         

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น กระดำษ   

ปำกกำ แฟ้มตรำยำง  ซองเอกสำร สมุดบัญชี แบบพิมพ์    

แผ่นป้ำยชื่อส ำนักงำนหรือหน่วยงำน แผ่นป้ำยจรำจร หรือแผ่น 

ป้ำยต่ำงๆ   ดินสอ  ยำงลบ เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก  

ตรำยำง  ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095  ลง

วันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         

   



  

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         จ ำนวน  30,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้และวิทยุ  ที่มีลักษณะเป็น  

วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่   

เช่น  ไมโครโฟน  ขำตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ำ โคมไฟ   

ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญำณ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ   

หลอดไฟฟ้ำ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้ำ ดอกล ำโพง ฮอร์นล ำโพง  

แผงวงจร ฯลฯ 

      - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้ำง          จ ำนวน  100,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงที่มีลักษณะเป็น วัสดุคงทน   

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่ำงๆ  

ค้อน คีมชะแลง น้ ำมันทำไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ ำและ 

อุปกรณ์ประปำ  ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำลฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์        จ ำนวน  80,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  

ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  วสัดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ

อะไหล่ เช่น ทรำยอะเบท น้ ำยำพ่นหมอกควันก ำจัดยุง คลอรีน สำรส้ม หน้ำกำก

อนำมัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่  28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        



 

วัสดุคอมพิวเตอร์          จ ำนวน  50,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็น  

วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   

เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมำส์  

แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูลเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

กระดำษต่อเนื่อง  ฯลฯ  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที ่ มท 0808.2/ว 1095    

ลงวันที่  28  พฤษภำคม  2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

       ค่าสาธารณูปโภค        รวม  80,000  บาท  

ค่ำไฟฟ้ำ                จ ำนวน  80,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำให้แก่สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 

บ้ำนหนองหว้ำ ม.11  ประปำบ้ำนอีงอย ประปำบ้ำนฮ่องค ำฯลฯ  

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  

กำรเบิกจ่ำยเงินกำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2562 

- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  

ลงวันที่ 22 มีนำคม  2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำร

พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำ

สำธำรณูปโภค 

            

   

 



 

งบเงินอุดหนุน         รวม  100,000  บำท    

       เงินอุดหนุน            รวม  100,000  บำท  

เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร          

  (1) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค           จ ำนวน  100,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคขยำยเขตไฟฟ้ำ  

เพ่ือด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวม  88,000  บาท     

       งบด าเนินงาน           รวม  78,000  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม  78,000  บาท 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร         จ ำนวน  10,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรู้สิทธิ  

รู้ทันคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร  

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ  

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำว 

ข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้          

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559         

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน 

กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557         

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560         

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/

ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2560         

          - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2560         

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.7/

ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560          

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วน

ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว24 ลงวนัที่ 4 มกรำคม 2561 

           - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้ำ113 ล ำดับที่ 4     



(2) โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ     จ ำนวน  20,000  บำท  

ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส        

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส เช่น  

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน  

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ 

และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำร 

ดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  

พ.ศ.2557เป็น 

- ไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร 

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

           - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำ 112 ล ำดับที่ 3      

(3) โครงกำรฝึกอบรมผู้สูงอำยุรำยใหม่เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์   จ ำนวน  8,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรฝึกอบรม 

ผู้สูงอำยุรำยใหม่เทศบำลต ำบลเมืองจันทร์  เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร  

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 

กำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ 

ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  

เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 



ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร 

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

           - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้ำ113 ล ำดับที่ 5 

     (4) โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้พัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบลเมืองจันทร์   จ ำนวน  20,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรฝึกอบรม 

ให้ควำมรู้พัฒนำกลุ่มอำชีพต ำบลเมืองจันทร์ เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร  

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับ 

กำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

เพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  

พ.ศ.2557 เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

               - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำ110 ล ำดับที่ 12 

      (7) โครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล     จ ำนวน  10,000  บำท  

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรจัดเวที 

ประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล จัดเวทีประชำคมระดับต ำบล  

กำรประชุมของคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน 

ผลแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบ 

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยว่ำด้วยกำร 

จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2559 และตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทยว่ำด้วยกำร 



จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2561 เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำง 

และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ  

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 

     พ.ศ.2557 

         - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำ 

ใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำ 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

          - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำ 155 ล ำดับที่ 2     

   

(8) โครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรบูรณำกำรแผนชุมชน แผนต ำบลกับ       จ ำนวน  10,000  บำท 

แผนยุทธศำสตร์พัฒนำอ ำเภอและจังหวัด       

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ิมศักยภำพ 

กำรบูรณำกำรแผนชุมชน แผนต ำบลกับแผนยุทธศำสตร์ 

พัฒนำอ ำเภอและจังหวัด เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร  

ค่ำสัมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ 

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ  

ทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำว 

ข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

          - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร 

แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

           - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้ำ 156 ล ำดับที่ 5    

 

 



 

  งบเงินอุดหนุน         รวม  10,000  บาท    

เงินอุดหนุน        รวม  10,000  บาท  

เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร          

 (1) โครงกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ  และเฝ้ำระวัง ยำเสพติด         จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองจังหวัดศรีสะเกษ  

เพ่ือด ำเนินโครงกำรโครงกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และเฝ้ำระวัง  

ยำเสพติด จ ำนวน 10,000 บำท 

              - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงิน 

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.

2565) หน้ำที่ 119 ล ำดับที่ 31 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม  70,000  บาท  

       งบด าเนินงาน        รวม  70,000  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม  70,000  บาท 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบล " เมืองจันทร์คัพ"              จ ำนวน  50,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบล  

“เมืองจันทร์คัพ” เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  

ค่ำอำหำร ค่ำบ ำรุงสถำนที่ ค่ำจัดเตรียมสถำนที่พร้อมท ำควำมสะอำด 

และเครื่องเสียง ค่ำป้ำย ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินฟุตบอลค่ำถ้วยรำงวัล  

ค่ำเงินรำงวัล ค่ำชุดกีฬำ ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร 

สำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 130 ล ำดับที่ 40 

(2) โครงกำรแข่งขันกีฬำสำยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    จ ำนวน  20,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำสำยสัมพันธ์   

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร       

ค่ำเครื่องเสียง ค่ำจัดเตรียมสถำนที่และตกแต่งพร้อมท ำควำมสะอำด     

ค่ำเหรียญรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  

ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้ำ 130   

ล ำดับที่  39"        

    

 



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น        รวม  100,000  บาท  

      งบด าเนินงาน         รวม  100,000  บาท 

 ค่าใช้สอย         รวม  100,000  บาท  

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรประเพณีไหว้พระธำตุเมืองจันทร์           จ ำนวน  50,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเพณีไหว้พระธำตุ 

เมืองจันทร์ เช่น ค่ำพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  

ค่ำอุปกรณ์ แสงสีเสียงพร้อมเวที ฯลฯ ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 127 ล ำดับที่  

    (3) โครงกำรส่งบุคลำกรในต ำบลเมืองจันทร์เข้ำร่วม   จ ำนวน  50,000  บำท 

กิจกรรมกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ อปท.อ่ืนๆ    

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งบุคลำกรใน 

ต ำบลเมืองจันทร์เข้ำร่วมกิจกรรมกับส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ หรือ

อปท. อ่ืนๆ เช่น ค่ำรถรับ - ส่ง คณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล  

พนักงำนจ้ำง และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP ของต ำบลเมืองจันทร์  

ค่ำชุดเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้ำ ค่ำจัดท ำบั้งไฟเอ้งำมพร้อมรถแห่  

ค่ำรถเครื่องเสียง ค่ำป้ำย ค่ำขบวนแห่กิจกรรมวิถีชีวิต ค่ำเหมำรถรับ –  

ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมขบวนแห่บุญบั้งไฟ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำท ำพำนไหว้พระธำตุฯลฯ  

ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถถั่วเฉลี่ยกันได้  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกำศ ณ วันที่ 13 กรกฎำคม 2561        

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 129 ล ำดับที่ 35 



            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง         รวม  980,600  บาท  

      งบลงทุน         รวม  980,600  บาท 

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  980,600  บาท 

 ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร         

  (1) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนบก หมู่ที่ 1       จ ำนวน  104,700  บำท 

ถึง บ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 18 ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์  

จังหวัดศรีสะเกษ      

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สำยบ้ำนบก หมู่ที่ 1 ถึง บ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 18  

ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 35.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร   

หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 175.00  ตำรำงเมตร  

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 85  

ล ำดับที่ 13 

 

(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหนองหว้ำ        จ ำนวน  113,600  บำท 

หมู่ที่ 11 ถึง โรงเรียนบ้ำนหนองแคน ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์  

จังหวัดศรีสะเกษ     

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สำยบ้ำนหนองหว้ำ หมู่ที่ 11 ถึง โรงเรียนบ้ำนหนองแคน  

ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 47.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร   

หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 188.00  ตำรำงเมตร  

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 83  

ล ำดับที่ 9     



(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนทุ่งสว่ำง           จ ำนวน  101,800  บำท 

หมู่ที่ 18 ถึง บ้ำนฮ่องค ำ หมู่ที่ 20 ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์  

จังหวัดศรีสะเกษ     

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สำยบ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 18 ถึง บ้ำนฮ่องค ำ หมู่ที่ 20  

ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 34.00 เมตร   หนำ 0.15 เมตร   

หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 170.00  ตำรำงเมตร   

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 81  

ล ำดับที่ 1 

(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนหุ่งค ำ     จ ำนวน  37,500  บำท 

หมู่ที่ 23 ถึง บ้ำนเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์  

จังหวัดศรีสะเกษ          

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สำยบ้ำนหุ่งค ำ หมู่ที ่23 ถึง บ้ำนเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2  

ต ำบลเมืองจันทร์ อ ำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   

ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ยำว 12.00 เมตร   หนำ 0.15 เมตร   

หรือมีพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 60.00  ตำรำงเมตร   

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 85   

ล ำดับที่ 14         

(5) โครงกำรต่อเติมอำคำรห้องประชุมศรีเมืองจันทร์   จ ำนวน  583,000  บำท 

(อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น)      

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรต่อเติมอำคำรห้องประชุมศรีเมืองจันทร์  

(อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น) 

ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลเมืองจันทร์ก ำหนด 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้ำ 156  

ล ำดับที่ 4   



  

ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)        

  (1) ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)      จ ำนวน  40,000  บำท 

(ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภคและสิ่งสำธำรณูปกำร)      

  ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) (ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง 

สำธำรณูปโภคและสิ่งสำธำรณูปกำร) 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที ่มท 0808.2/ว1098 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง 

รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร        รวม  38,420  บาท  

      งบด าเนินงาน        รวม  38,420  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม  28,420  บาท 

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ             จ ำนวน  28,420  บำท 

สมเด็จพระเทพฯ          

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรโครงกำรอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯ   

เช่น ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มที่ 

ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์และรำยจ่ำยอ่ืนๆ  

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำร 

ดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

             - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำ 

ร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

            - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558 

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว

1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 

             - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 

              - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำที่ 148   

ล ำดับที่  5    

    

 

 

        



 ค่าวัสดุ         รวม  10,000  บาท 

 วัสดุกำรเกษตร               จ ำนวน  10,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตรที่มีลักษณะ 

เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 

และอะไหล่ เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน  

ตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์   

หัวกระโหลกดูดน้ ำฯลฯ 

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095   

ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท

รำยรับ – รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ       รวม  20,000  บาท  

     งบด าเนินงาน        รวม  20,000  บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม  20,000  บาท

 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ   

  (1) โครงกำร "รักษ์น้ ำ รักป่ำ รักแผ่นดิน"      จ ำนวน  10,000  บำท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรักษ์น้ ำ รักป่ำ  

รักแผ่นดินเช่น ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์และรำยจ่ำยอื่นๆ  

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

        - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

        - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  

ที ่มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558 

        - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  

0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 

        - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 

          - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้ำที่ 147 ล ำดับที่ 1      



          

  (2) โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ      จ ำนวน  10,000  บำท 

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำ 

เฉลิมพระเกียรติเช่น ค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำอำหำรว่ำง 

และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำจัดท ำป้ำย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 

และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร 

ทุกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถถ่ัวจ่ำยได้ 

             - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 

แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

             - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558 

             - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ที ่มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 

             - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 

             - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้ำที่ 147  

ล ำดับที่ 2      

            


