




เทศบาลตําบลโพทะเล
เขต/อําเภอ โพทะเล    จังหวัดพิจิตร
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333 หมู 3  ซอยเทศบาล 1 ซอย 1  ถนนโพทะเล-บางมูลนาก  แขวง/ตําบล โพทะเล
  เขต/อําเภอ โพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130

พื้นที่ 0.75 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,537 คน
ชาย 1,235 คน

หญิง 1,302 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลโพทะเล
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโพทะเล

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลโพทะเล จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโพทะเลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลโพทะเลจึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 76,970,684.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 57,632,033.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,606,858.12 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 35,046,801.81 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 219,018.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 355,531.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,405,245.54 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 59,189.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,581,096.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,423,222.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,332.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 25,348,151.97 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 4,628,126.12 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,632,379.08 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,963,933.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 222,800.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,900,913.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 10,332.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 681,376.15 666,300.00 595,600.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

424,350.35 389,000.00 425,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,319,868.47 1,225,200.00 1,337,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,696.00 35,000.00 69,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 3,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,494,290.97 2,325,500.00 2,430,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,003,474.51 17,674,500.00 17,996,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,003,474.51 17,674,500.00 17,996,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,720,705.00 20,000,000.00 19,700,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,720,705.00 20,000,000.00 19,700,000.00

รวม 40,218,470.48 40,000,000.00 40,126,600.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,427,945.12 6,560,098.00 7,376,967.00

งบบุคลากร 10,806,820.00 15,422,570.00 15,698,580.00

งบดําเนินงาน 10,301,489.44 10,905,232.00 12,255,053.00

งบลงทุน 146,800.00 2,878,100.00 534,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,269,450.00 4,234,000.00 4,262,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,952,504.56 40,000,000.00 40,126,600.00

รวม 30,952,504.56 40,000,000.00 40,126,600.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลโพทะเล

อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,236,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,263,080

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,364,313

แผนงานสาธารณสุข 2,739,600

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,226,980

แผนงานเคหะและชุมชน 3,249,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 140,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 495,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,376,967

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,126,600



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,060,280 1,315,740 1,987,440 8,363,460
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,435,640 1,315,740 1,987,440 5,738,820

งบดําเนินงาน 2,417,000 552,000 688,000 3,657,000
    ค่าตอบแทน 384,000 36,000 150,000 570,000

    ค่าใช้สอย 1,443,000 446,000 375,000 2,264,000

    ค่าวัสดุ 260,000 50,000 138,000 448,000

    ค่าสาธารณูปโภค 330,000 20,000 25,000 375,000

งบลงทุน 163,200 0 41,000 204,200
    ค่าครุภัณฑ์ 163,200 0 41,000 204,200

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000
    เงินอุดหนุน 12,000 0 0 12,000

                              รวม 7,652,480 1,867,740 2,716,440 12,236,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 1/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 493,080 0 0 493,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 493,080 0 0 493,080

งบดําเนินงาน 365,000 18,000 290,000 673,000
    ค่าตอบแทน 5,000 18,000 50,000 73,000

    ค่าใช้สอย 60,000 0 210,000 270,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 30,000 330,000

งบลงทุน 0 0 97,000 97,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 97,000 97,000

                              รวม 858,080 18,000 387,000 1,263,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 2/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,502,160 1,517,100 3,019,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,502,160 1,517,100 3,019,260

งบดําเนินงาน 125,000 4,049,253 4,174,253
    ค่าตอบแทน 10,000 20,000 30,000

    ค่าใช้สอย 60,000 1,666,030 1,726,030

    ค่าวัสดุ 55,000 2,235,223 2,290,223

    ค่าสาธารณูปโภค 0 128,000 128,000

งบลงทุน 0 90,800 90,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 90,800 90,800

งบเงินอุดหนุน 0 4,080,000 4,080,000
    เงินอุดหนุน 0 4,080,000 4,080,000

                              รวม 1,627,160 9,737,153 11,364,313

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,643,700 0 1,643,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,643,700 0 1,643,700

งบดําเนินงาน 555,000 409,900 964,900
    ค่าตอบแทน 56,000 0 56,000

    ค่าใช้สอย 294,000 379,900 673,900

    ค่าวัสดุ 90,000 30,000 120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 115,000 0 115,000

งบลงทุน 31,000 0 31,000
    ค่าครุภัณฑ์ 31,000 0 31,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                              รวม 2,229,700 509,900 2,739,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,033,980 1,033,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,033,980 1,033,980

งบดําเนินงาน 193,000 193,000
    ค่าตอบแทน 83,000 83,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                              รวม 1,226,980 1,226,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,145,100 0 0 0 1,145,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,145,100 0 0 0 1,145,100

งบดําเนินงาน 540,000 213,900 30,000 1,220,000 2,003,900
    ค่าตอบแทน 20,000 0 0 0 20,000

    ค่าใช้สอย 410,000 0 0 850,000 1,260,000

    ค่าวัสดุ 110,000 213,900 30,000 370,000 723,900

งบลงทุน 0 0 0 100,000 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 100,000 100,000

                              รวม 1,685,100 213,900 30,000 1,320,000 3,249,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000
    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

                              รวม 35,000 35,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 70,000 70,000
    เงินอุดหนุน 70,000 70,000

                              รวม 140,000 140,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 170,000 314,000 484,000
    ค่าใช้สอย 120,000 214,000 334,000

    ค่าวัสดุ 50,000 100,000 150,000

งบลงทุน 0 11,000 11,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 11,000

                              รวม 170,000 325,000 495,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,376,967 7,376,967
    งบกลาง 7,376,967 7,376,967

                              รวม 7,376,967 7,376,967

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโพทะเล
อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

หน้า : 8/8





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโพทะเล
อําเภอ โพทะเล  จังหวัดพิจิตร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 337,600.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 426,233.00 426,512.75 422,758.75 430,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 336.00 190.95 239.40 300.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 172,633.00 178,850.00 190,098.00 178,000.00 6.74 % 190,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 94,360.00 57,090.00 68,280.00 58,000.00 17.24 % 68,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 693,562.00 662,643.70 681,376.15 666,300.00 595,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 141,540.00 48,195.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 28,308.00 9,639.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 5,315.60 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 108.00 553.00 3,832.25 600.00 483.33 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 189,745.00 255,300.00 351,545.00 300,000.00 16.67 % 350,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

13,200.00 13,650.00 16,200.00 15,000.00 6.67 % 16,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 840.00 720.00 980.00 1,000.00 -10.00 % 900.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 730.00 70.00 510.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20.00 1,120.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 19,400.00 34,150.00 20,750.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 3,425.00 5,782.50 1,157.50 5,000.00 -80.00 % 1,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 40.00 0.00 0.00 1,000.00 -80.00 % 200.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

20,350.00 18,900.00 19,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 4,350.00 4,900.00 3,850.00 5,000.00 -24.00 % 3,800.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 600.00 150.00 250.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,060.00 765.00 460.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -60.00 % 200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 423,716.00 393,894.50 424,350.35 389,000.00 425,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 575,100.00 571,210.00 571,700.00 570,000.00 0.00 % 570,000.00
     ดอกเบี้ย 555,429.60 652,424.13 713,313.47 614,700.00 15.99 % 713,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 38,622.00 30,593.00 34,855.00 40,000.00 -15.00 % 34,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,169,151.60 1,254,227.13 1,319,868.47 1,225,200.00 1,337,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 19,276.00 6,882.00 446.00 5,000.00 -90.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 52,238.00 64,840.00 68,250.00 30,000.00 126.67 % 68,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 71,514.00 71,722.00 68,696.00 35,000.00 69,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,185.00 0.00 0.00 10,000.00 -65.00 % 3,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,185.00 0.00 0.00 10,000.00 3,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 218,755.36 262,037.92 235,871.33 250,000.00 -6.00 % 235,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,540,580.69 13,871,169.13 14,122,558.16 14,000,000.00 0.86 % 14,120,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,038,319.36 1,094,475.20 981,406.89 1,035,000.00 -5.22 % 981,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,534.54 19,481.98 17,653.19 15,000.00 13.33 % 17,000.00
     ภาษีสุรา 586,626.77 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,413,701.49 2,192,637.67 2,307,961.43 2,023,500.00 14.01 % 2,307,000.00
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 22,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 36,732.10 22,822.70 23,986.20 25,000.00 -8.00 % 23,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 18,292.95 17,222.05 20,479.31 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

276,405.00 378,247.00 293,558.00 300,000.00 -2.33 % 293,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,241.60 5,596.90 0.00 6,000.00 -91.67 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,176,017.86 17,863,690.55 18,003,474.51 17,674,500.00 17,996,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

18,505,696.00 18,881,622.00 19,720,705.00 20,000,000.00 -1.50 % 19,700,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,505,696.00 18,881,622.00 19,720,705.00 20,000,000.00 19,700,000.00
รวมทุกหมวด 38,041,842.46 39,127,799.88 40,218,470.48 40,000,000.00 40,126,600.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโพทะเล

อ.โพทะเล  จ.พิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,126,600   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 595,600 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 337,600 บาท

ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กําหนด

ภาษีป้าย จํานวน 190,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 68,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 425,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 900 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,400 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริง ในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,800 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่า
เดิม  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปที่แล้ว  คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่า
เดิม  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,337,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 570,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ดอกเบี้ย จํานวน 713,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกําหนด จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 34,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่แล้ว คาดว่าจะจัดเก็บได้ที่ปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 69,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 68,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่จัดเก็บได้จริงในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,996,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 235,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,120,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 981,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,307,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 23,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 293,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 19,700,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,501,060 1,514,541.41 1,361,280 1,427,170 42.28 % 2,030,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 144,000 0 % 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโพทะเล
อําเภอโพทะเล    จังหวัดพิจิตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 102,685.4 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 151,080 157,080 163,320 170,400 3.87 % 177,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 8,340 2,340 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,083,180 1,986,646.81 1,734,600 1,825,570 2,435,640
รวมงบบุคลากร 4,707,820 4,611,286.81 4,359,240 4,450,210 5,060,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

18,000 57,700 20,000 0 100 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 114,000 102,000 72,000 96,000 50 % 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,785 55,332.5 82,816.25 128,000 -21.88 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 174,785 215,032.5 174,816.25 234,000 384,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 537,786.71 569,223 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 689,532 826,000 -16.83 % 687,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,905 121,464 2,500 116,000 94.83 % 226,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 213,172 166,226 113,016 140,000 -50 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 80,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 200,000 -15 % 170,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา

1,000 1,000 2,800 5,000 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล  24  เมษายน 7,360 9,060 9,560 0 100 % 15,000

โครงการปลูกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่
ดีแกคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
โพทะเล

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการปลูกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่
ดีแกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลโพทะเล 

0 9,060 12,500 0 0 % 0

โครงการรณรงคป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้แกเด็กและเยาวชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด

0 15,660 16,260 0 0 % 0

โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลตําบลโพทะเล 

26,676 143,380 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 134,880 49,840 40,270.4 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 944,779.71 1,084,913 886,438.4 1,387,000 1,443,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 26,890 17,010 30,000 45,000 33.33 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 664 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000 3,200 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,900 55,950 36,470 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,600 8,600 10,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 97,390 85,424 76,870 215,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 585,323.49 630,023.76 644,411.26 700,000 -71.43 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 85,922.29 82,486.97 94,440.83 100,000 -50 % 50,000

คาบริการโทรศัพท 7,741.78 6,764.95 6,427.4 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย 2,876 1,818 1,559 35,000 -71.43 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 43,137.22 66,137.48 67,872.3 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 725,000.78 787,231.16 814,710.79 925,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 1,941,955.49 2,172,600.66 1,952,835.44 2,761,000 2,417,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 4,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 4,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้หัวหน้างาน 0 2,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0 0 0 0 100 % 26,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
ชนิดแขวน 

0 91,600 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)

0 0 0 0 100 % 110,800

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 10,000 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางาน 0 0 4,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 7 0 0 4,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 9 0 0 8,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 4,400

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 14,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) 

0 0 21,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 0 100 % 22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก 

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  0 8,100 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,400 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader)

0 0 0 3,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 125,200 42,500 11,500 163,200
รวมงบลงทุน 10,000 125,200 42,500 11,500 163,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 12,000 12,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนการดําเนินงานของสถานที่กลางศูนย
ปฏิบัติการรวม ในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

0 0 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,671,775.49 6,921,087.47 6,366,575.44 7,234,710 7,652,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 617,760 654,660 692,820 966,040 17.57 % 1,135,740

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 755,760 792,660 830,820 1,146,040 1,315,740
รวมงบบุคลากร 755,760 792,660 830,820 1,146,040 1,315,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 258,049.03 333,692 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 364,395 400,000 -4.75 % 381,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 825 2,675 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,420 6,600 35,072 25,000 -20 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาล

3,798 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,400 3,600 640 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 311,492.03 346,567 400,107 445,000 446,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,200 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 2,650 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 6,850 0 0 0 50,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 354,342.03 382,567 436,107 481,000 552,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 8,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,100 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 11,100 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,121,202.03 1,175,227 1,266,927 1,627,040 1,867,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,038,096.75 1,201,356.67 1,271,220 1,503,180 20.24 % 1,807,440

เงินประจําตําแหนง 29,693.55 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,187,790.3 1,363,356.67 1,433,220 1,683,180 1,987,440
รวมงบบุคลากร 1,187,790.3 1,363,356.67 1,433,220 1,683,180 1,987,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 65,193.55 78,000 82,500 142,500 -1.75 % 140,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 64,050 38,650 7,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 129,243.55 116,650 89,500 152,500 150,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 231,950 302,200 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 329,800 337,000 -28.78 % 240,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,090 37,670 96,776 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0 0 0 170,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีและ
การชําระภาษี

4,875 3,500 3,500 5,000 200 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,110 18,170 9,405 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 287,025 361,540 439,481 662,000 375,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 198,910 225,661.9 140,537 165,000 -39.39 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 34,219 7,750 10,922 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 4,300 3,800 6,000 0 % 6,000

วัสดุคอมพิวเตอร 49,000 55,950 24,850 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 287,129 293,661.9 180,109 203,000 138,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 0 100 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 703,397.55 771,851.9 709,090 1,017,500 688,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 8 ตัว 0 0 0 0 100 % 12,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0 0 45,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน  0 4,980 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 0 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล

0 20,950 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมาลผล จํานวน 1 ตัว

0 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,930 45,800 0 41,000
รวมงบลงทุน 0 34,930 45,800 0 41,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,891,187.85 2,170,138.57 2,188,110 2,700,680 2,716,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,684,165.37 10,266,453.04 9,821,612.44 11,562,430 12,236,660
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380 216,420 227,340 240,480 5.24 % 253,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 445,380 456,420 467,340 480,480 493,080
รวมงบบุคลากร 445,380 456,420 467,340 480,480 493,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,600 1,200 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 3,600 1,200 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 92,084.42 36,650 24,080 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 92,084.42 36,650 24,080 80,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 9,968 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,080 6,630 10,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 106,100 258,880 79,300 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 9,840 14,800 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,990 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 8,000 24,900 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 10,941 26,900 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 117,180 294,291 181,858 305,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 212,864.42 332,141 205,938 390,000 365,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 658,244.42 788,561 673,278 870,480 858,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานเทศกิจ
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000 18,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 18,000 18,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 18,000 18,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 41,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 41,000 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  0 5,910 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต

13,340 2,040 1,977 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศบาลปใหม 16,800 2,171 3,282 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 140,000 7.14 % 150,000

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน  

0 24,112 17,077.2 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 30,140 34,233 22,336.2 260,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 30,140 34,233 63,336.2 340,000 290,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณบันทึกภาพผานเครื่อขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

0 0 0 22,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อกระจกโค้ง 0 0 0 18,000 0 % 18,000

คาจัดซื้อทอนาคสูบน้ํา 0 10,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 
(Salar Cell) พร้อมอุปกรณติดตั้ง

0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาจัดซื้อเลื่อยยนต 0 8,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 29,200 0 100,000 97,000
รวมงบลงทุน 0 29,200 0 100,000 97,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,140 63,433 63,336.2 440,000 387,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 688,384.42 851,994 736,614.2 1,328,480 1,263,080

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 535,320 567,480 601,500 1,143,440 5.14 % 1,202,160

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 775,320 807,480 841,500 1,443,440 1,502,160
รวมงบบุคลากร 775,320 807,480 841,500 1,443,440 1,502,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,200 1,200 1,200 1,200 733.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 1,200 1,200 1,200 1,200 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,779 38,572 33,116 46,000 -56.52 % 20,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 12,000 20,590 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 42,779 50,572 53,706 56,000 60,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 3,716 0 0 100 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,050 24,275 24,870 15,000 66.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 0 4,950 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 4,050 32,941 24,870 20,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 48,029 84,713 79,776 77,200 125,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 0 0 0 19,300 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1         

0 7,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,800 0 19,300 0
รวมงบลงทุน 0 7,800 0 19,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 823,349 899,993 921,276 1,539,940 1,627,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,044,220 1,046,700 1,111,220 1,181,100 0 % 1,181,100

เงินวิทยฐานะ 0 0 77,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 149,480 150,840 156,840 163,200 2.94 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 14,340 8,580 2,580 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,208,040 1,206,120 1,347,640 1,512,300 1,517,100
รวมงบบุคลากร 1,208,040 1,206,120 1,347,640 1,512,300 1,517,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,900 5,700 5,700 13,600 47.06 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 12,900 5,700 5,700 13,600 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 424,154.85 564,600 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 660,000 877,200 -18.01 % 719,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลโพ
ทะเล

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 33,067 40,851 31,528 48,800 2.46 % 50,000

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก 540 720 504 3,000 33.33 % 4,000

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลโพทะเล

0 0 0 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภทคาจ้างเหมาทําอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
โพทะเล

573,300 472,700 647,920 519,400 4.72 % 543,900

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภทคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

0 0 150,290 101,700 -21.11 % 80,230

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภทคาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก

198,900 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก

0 222,700 205,700 180,200 4.72 % 188,700

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,100 8,800 5,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,251,061.85 1,310,371 1,701,742 1,810,300 1,666,030
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,938,156.56 2,003,868.48 2,005,559.24 2,144,232 1.07 % 2,167,223

วัสดุกอสร้าง 21,076 49,174 38,389 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,959,232.56 2,053,042.48 2,043,948.24 2,197,232 2,235,223
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 0 0 100 % 3,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 128,000
รวมงบดําเนินงาน 3,223,194.41 3,369,113.48 3,751,390.24 4,021,132 4,049,253

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED) แบบ 
Smart TV

0 0 0 0 100 % 72,800

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา 0 0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1   

21,800 21,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1       

0 7,800 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,100 2,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,900 32,400 0 0 90,800
รวมงบลงทุน 24,900 32,400 0 0 90,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,771,680 4,018,720 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการ
จัดหาอาหารกลางวันให้แกเด็กนักเรียน

0 0 436,000 412,000 7.77 % 444,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการ
จ้างวิทยากรภายนอก

0 0 50,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" 
ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก
เด็กนักเรียน

0 0 3,585,100 3,640,000 -0.11 % 3,636,000
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อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" 
ตามโครงการจ้างวิทยากรภายนอก

0 0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,771,680 4,018,720 4,121,100 4,052,000 4,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,771,680 4,018,720 4,121,100 4,052,000 4,080,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,227,814.41 8,626,353.48 9,220,130.24 9,585,432 9,737,153
รวมแผนงานการศึกษา 9,051,163.41 9,526,346.48 10,141,406.24 11,125,372 11,364,313

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 497,200 161,040 0 522,200 50.75 % 787,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 14,000 0 60,000 0 % 60,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 796,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 539,200 175,040 0 582,200 1,643,700
รวมงบบุคลากร 539,200 175,040 0 582,200 1,643,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 4,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 42,000 14,000 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 44,400 14,000 0 50,000 56,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 410 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,440 20,000 920 % 204,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 1,688 0 4,312 5,000 200 % 15,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,340 33,495 62,526.16 20,000 200 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 5,028 33,905 68,278.16 45,000 294,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,334 10,940 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร 4,780 10,500 18,975 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 9,114 21,440 18,975 40,000 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 0 100 % 50,000

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0 115,000
รวมงบดําเนินงาน 58,542 69,345 87,253.16 135,000 555,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 0 100 % 4,000

คาจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบเขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 36,000 บีทียู

0 0 0 55,400 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 0 0 0 8,200 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 21,000
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 96,100 31,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 96,100 31,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 597,742 244,385 87,253.16 813,300 2,229,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการคัดแยกขยะ 0 4,470 7,028 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดการแขงขันโพทะเลมินิ
มาราธอน     

27,531.5 19,975 0 0 0 % 0
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โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 0 16,740 7,656 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

16,200 24,060 29,239 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 12,150 15,000 17,520 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ  

109,430 4,980 91,460 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 29,008 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
ค้า

0 4,348 0 0 100 % 130,000

โครงการรณรงคป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 9,900 0 % 9,900

โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 9,945 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอนุรักษสิ่งแวดล้อม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ

0 0 0 112,000 -10.71 % 100,000

โครงการอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดล้อมและ
รณรงคด้านสิ่งแวดล้อม 

9,166 11,560 8,310 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 213,430.5 101,133 161,213 211,900 379,900
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 19,780 19,080 28,800 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 19,780 19,080 28,800 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 233,210.5 120,213 190,013 241,900 409,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 58,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 58,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 58,500 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 66,350 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 66,350 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 66,350 100,000 100,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 233,210.5 120,213 314,863 341,900 509,900
รวมแผนงานสาธารณสุข 830,952.5 364,598 402,116.16 1,155,200 2,739,600
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 479,340 502,560 527,160 933,520 4.33 % 973,980

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 521,340 544,560 569,160 993,520 1,033,980
รวมงบบุคลากร 521,340 544,560 569,160 993,520 1,033,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 42,000 45,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,800 29,800 29,800 35,000 0 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 71,800 71,800 74,800 83,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 112,661.29 93,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 108,000 120,000 -41.67 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,264 0 0 14,000 -28.57 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,200 3,550 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 117,125.29 97,050 108,000 144,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 1,200 0 1,500 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 1,200 0 1,500 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 190,125.29 168,850 184,300 232,000 193,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 711,465.29 713,410 753,460 1,225,520 1,226,980
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 711,465.29 713,410 753,460 1,225,520 1,226,980

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 649,000 67.2 % 1,085,100

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 709,000 1,145,100
รวมงบบุคลากร 0 0 0 709,000 1,145,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 499,558.05 441,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 478,650 442,500 -16.38 % 370,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,700 0 0 5,000 100 % 10,000

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,710 19,010 32,670 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 523,968.05 460,010 511,320 467,500 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 5,400 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 29,400 35,700 24,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 100 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,400 41,100 24,500 90,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 553,368.05 501,110 535,820 572,500 540,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

28,800 0 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก

0 0 0 8,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 3,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,900 0 0 8,000 0
รวมงบลงทุน 31,900 0 0 8,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 585,268.05 501,110 535,820 1,289,500 1,685,100
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งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,188 82,888.3 83,660 80,000 87.5 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 126,882 168,828 126,582 48,000 33.13 % 63,900

รวมค่าวัสดุ 155,070 251,716.3 210,242 128,000 213,900
รวมงบดําเนินงาน 155,070 251,716.3 210,242 128,000 213,900

รวมงานไฟฟ้าถนน 155,070 251,716.3 210,242 128,000 213,900
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 31,930 30,000 45,681 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 31,930 30,000 45,681 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 31,930 30,000 45,681 30,000 30,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า

0 0 0 11,000 -100 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,500 0 11,000 0
รวมงบลงทุน 0 21,500 0 11,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 31,930 51,500 45,681 41,000 30,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 863,880 900,379.2 957,900 1,005,200 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจ้างประจํา 0 9,655.2 0 0 0 % 0

เงินอื่นๆ 2,145.6 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 866,025.6 910,034.4 957,900 1,005,200 0
รวมงบบุคลากร 866,025.6 910,034.4 957,900 1,005,200 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,875 8,225 7,420 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,875 8,225 7,420 10,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 908,771.94 774,182 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 831,425 930,000 -16.13 % 780,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 105,420 0 20,530 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 1,014,191.94 774,182 851,955 1,000,000 850,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,450 70,400 64,848 40,000 75 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 4,200 57,400 0 30,000 166.67 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 171,770 193,700 194,100 200,000 0 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,945 19,944 19,997 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 221,365 341,444 278,945 290,000 370,000
รวมงบดําเนินงาน 1,238,431.94 1,123,851 1,138,320 1,300,000 1,220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบอัดท้าย

0 0 0 2,400,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500,000 100,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,104,457.54 2,033,885.4 2,096,220 4,805,200 1,320,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,876,725.59 2,838,211.7 2,887,963 6,263,700 3,249,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชน 1,800 0 2,000 0 100 % 5,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณการกฬาในชุมชน 4,320 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน

2,920 2,860 2,235 5,000 0 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

0 0 1,610 3,000 0 % 3,000
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

0 0 1,110 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

0 3,110 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 

860 860 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุและคน
พิการ 

0 860 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
พิการหรือทุพพลภาพ

0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบ
ครัวในชุมชน

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

0 0 860 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ

0 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 1,710 3,000 0 % 3,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี  985 860 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน 4,625 4,210 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก
ประชาชน

0 0 3,860 5,000 0 % 5,000
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โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคณะ
กรรมการชุมชน

29,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,710 12,760 13,385 30,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 44,710 12,760 13,385 30,000 35,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 44,710 12,760 13,385 30,000 35,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 44,710 12,760 13,385 30,000 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง     0 46,072 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 46,072 0 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 46,072 0 60,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 46,072 0 60,000 0
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 5,009 6,178 63,900.4 73,000 -58.9 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 0 15,858 28,990 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

0 3,865 5,110 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 5,009 25,901 98,000.4 83,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 5,009 25,901 98,000.4 83,000 70,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 12,000 12,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัว
งานนมัสการหลวงพอเพชร วัดทาหลวง 
(พระอารามหลวง)

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ 50,000 50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีแขง
ขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

0 0 0 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ : 6/8/2563  16:04:13 หน้า : 40/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการงานประเพณีแขงขันเรือ
ยาวจังหวัดพิจิตร

0 0 50,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 62,000 62,000 70,000 70,000 70,000
รวมงบเงินอุดหนุน 62,000 62,000 70,000 70,000 70,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 67,009 87,901 168,000.4 153,000 140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 67,009 133,973 168,000.4 213,000 140,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 63,045.16 119,500 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 218,800 138,000 -13.04 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 63,045.16 119,500 218,800 138,000 120,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 9,781 0 10,402 20,000 150 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 9,781 0 10,402 20,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 72,826.16 119,500 229,202 158,000 170,000
รวมงานตลาดสด 72,826.16 119,500 229,202 158,000 170,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,150 202,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 329,400 330,000 -35.15 % 214,000

รวมค่าใช้สอย 20,150 202,300 329,400 330,000 214,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,023.65 450 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,831 0 6,750 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 16,090 0 0 15,000 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 9,900 19,250 30,000 0 % 30,000
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วัสดุการเกษตร 0 7,960 15,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 30,944.65 18,310 41,400 85,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 51,094.65 220,610 370,800 415,000 314,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา มอเตอรไฟฟ้า แบบ
แช

0 0 0 8,900 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อรถเข็นปูน 0 0 0 3,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 12,200 11,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 12,200 11,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 51,094.65 220,610 370,800 427,200 325,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 123,920.81 340,110 600,002 585,200 495,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 51,942 51,936 52,140 52,680 13.9 % 60,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 2,214 2,110 18.48 % 2,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,175,200 3,286,800 3,449,100 3,554,000 4.87 % 3,727,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,317,600 1,367,200 1,370,400 1,516,800 22.63 % 1,860,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 18,000 18,000 18,000 24,000 0 % 24,000

สํารองจาย 11,636 0 0 801,913 -28.33 % 574,705

รายจายตามข้อผูกพัน 131,370 624,735.38 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดจราจร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาล 0 0 33,811.12 33,815 1.29 % 34,250

เงินชวยเหลือคาทําศพ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 55,000 0 100 % 60,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

379,980 399,990 400,000 400,000 2.13 % 408,532

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 15,780 15,780 15,780 15,780 0 % 15,780

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ 0 0 31,500 50,000 0 % 50,000

รวมงบกลาง 5,101,508 5,764,441.38 5,427,945.12 6,511,098 7,376,967
รวมงบกลาง 5,101,508 5,764,441.38 5,427,945.12 6,511,098 7,376,967
รวมงบกลาง 5,101,508 5,764,441.38 5,427,945.12 6,511,098 7,376,967

รวมแผนงานงบกลาง 5,101,508 5,764,441.38 5,427,945.12 6,511,098 7,376,967
รวมทุกแผนงาน 29,180,004.39 30,812,297.6 30,952,504.56 40,000,000 40,126,600
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโพทะเล

อําเภอ โพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,126,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,652,480 บาท

งบบุคลากร รวม 5,060,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1.เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12
 เดือน 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 9,600 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ
หนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,435,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,030,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 -2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง และ ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 
(ฉบับที่ ๒) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 ) โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 2,417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือกรณีตําแหน่งว่าง เพื่อเป็นค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือตั้ง เช่น คณะกรรมการ
เลือกตั้ง ผู้อํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหน่วยเลือก
ตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ หรือคณะ
กรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 5
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วน
ที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,443,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 687,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 226,000 บาท
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(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000
 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดย
ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปงบ
ประมาณที่ล่วงแล้วโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว้ 6,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง  และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวม
ถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ 
(4)  โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม”  
ตั้งไว้   40,000  บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ “วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม” เช่น พิธีทางศาสนา  
ค่าจตุปจจัยถวายพระ  ดอกไม้  ค่ามหรสพ  พวงมาลา  เทียน
ไข  ตราสัญลักษณ์  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  
ค่าจัดสถานที่ ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และ
อื่น ๆ ตามโครงการ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
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งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 3 

(5)  โครงการจัดงาน “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28
 กรกฎาคม”  ตั้งไว้ 60,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา  ค่าจตุปจจัยถวายพระ  ดอกไม้ ค่า
มหรสพ พวงมาลา  เทียนไข  ตราสัญลักษณ์  ค่าเช่าเครื่องขยาย
เสียง  ค่าจัดสถานที่ ค่าพลุ–ดอกไม้ไฟ  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และอื่น ๆ ตามโครงการฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้า 67 ลําดับที่ 4

(6) โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน” ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงาน “ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา  3 มิถุนายน”  เช่น  ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
จตุปจจัยถวายพระ  ดอกไม้ ค่ามหรสพ พวงมาลา  เทียนไข  ตรา
สัญลักษณ์  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  ค่าจัดสถานที่ ค่าพลุ ดอกไม้
ไฟ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตามโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 5

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือกรณีตําแหน่งว่าง เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายที่จําเป็นในการจัดการเลือกตั้งเช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่า
บัตรเลือกตั้ง และอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 5

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่าย
ในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้
ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้เคยทําประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วน
ราชการจนเป็นทีประจักษ์ชัด
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โครงการจัดงานวันเทศบาล  24  เมษายน จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล  24  เมษายน  เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าจัดเตรียมพิธีการ
ทางศาสนา  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 6 

โครงการปลูกจิตสํานึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
โพทะเล

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกการ
เป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น ต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 93
  ลําดับที่ 3 
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โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไข
ปญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเอกสาร ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่า
วัสดุหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 70
  ลําดับที่ 9

โครงการอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตําบลโพทะเล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึก
อบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ต้องใช้ใน
การจัดโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 93
  ลําดับที่ 4 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวกมาลัย สายพานใบพัด หม้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ําบาดาลในสํานักงานหรือสาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการภาพ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การ
เช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเที่ยม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
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งบลงทุน รวม 163,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 163,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 2
 เครื่องๆละ 13,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1.สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
 2.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
-ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)

จํานวน 110,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่องๆละ 55,400 บาท
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
-ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2562
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ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตาม
ต้องการ
2.เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อใต้ฐานพัดลม
3.มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติ บอล แบร์ริ่ง
4.เสริมความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์มอล ฟวส์
5.ผลิตจากโรงานที่ได้มาตรฐาน
6.ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
-ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ นวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนการดําเนินงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ
โพทะเล จังหวัด พิจิตร ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าบัว
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 7

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,867,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,315,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,315,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,135,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 552,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 446,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคน
งาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม  เช่น ค่าอาหาร  เครื่อง
ดื่มต่างๆ ของคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอื่น ๆ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางเบิกค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับ  การฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที4่) พ.ศ.2561
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797 ลงวันที่ 2
 เมษายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายในการ
เดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรม   ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
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โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึก
อบรม ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 94
  ลําดับที่ 6 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบเสียงตาม
สาย วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมรายจ่ายเพื่อกระกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใสฟล์ม
ภาพยนตร์
 เครื่องกรองเทป เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟล์ม
 เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วี
ดีโอเทป แผ่นซีดี ) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าจัดทําเวปไซต์รายปของเทศบาล เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,716,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,987,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,987,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,807,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566
) คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 688,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคน
งาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
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โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการชําระภาษี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์  การจัดเก็บ
ภาษีและการชําระภาษี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 8  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 138,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวกมาลัย สายพานใบพัด หม้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ

งบลงทุน รวม 41,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 8 ตัว จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 8 ตัวๆละ 1,500
 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1.เป็นเก้าอี้ทํางานมีพนักสูง มีเท้าแขนและล้อเลื่อน
2.ขนาดเบาะนั่ง กว้างXยาว ไม่ต่ํากว่า 50X45 ซม.
3.พนักพิงไม่ต่ํากว่า 50X45 ซม.
4.ความสูงจากพื้นถึงปลายพนักพิง ไม่ต่ํากว่า 105 ซม.
(ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ )
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.มีหูลิ้นชัก
2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมาลผล จํานวน 
1 ตัว

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประ
มาล จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 858,080 บาท

งบบุคลากร รวม 493,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 493,080 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 253,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท้ายประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 -2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตราสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน์ , จานรับ สัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือมีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวกมาลัย สายพานใบพัด หม้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัด น้ํา
ฝน ถึงเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศ และสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึก
ต่างๆ  ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสินเปลืองราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทนรวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามรถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกัน ค่าติดตั้ง อาทิเช่น มิเตอร์น้ํา – ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด – ปดแก๊ส ฯลฯ
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งานเทศกิจ รวม 18,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 18,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ปฏิบัติ
งานช่วยเหลืองานของเทศบาลตามที่ร้องขอเงินค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลโพทะเล เงิน
รางวัล ฯลฯ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 387,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาลตําบลโพทะเล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อป
พร. เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจัดเตรียมเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ   และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่ 1)

โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปใหม่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจัดเตรียมเอกสาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ ฯลฯ (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 77 ลําดับที่2)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 หน้า 2 ลําดับที่ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศ และสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึก อป
พร. และเครื่องแต่งกายชุดฝึกอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 9,500บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
 3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
 4.พร้อมใบมีด
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562)
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ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 6 ชุด ชุด
ละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1. กระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว
 2. ทําจากโพลิคาร์บอเนต
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 111
ลําดับที่ 4
-ตั้งตามบัญชีราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Salar Cell) พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Salar Cell)
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 3 ชุด ชุดละ 20,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ขนาดแผง 30x30 ซม. จํานวนหลอด LED 170 ดวง
2.ขนาดแผงโซล่าเซลล์ 10 วัตต์
3.ความสูงเสา 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,627,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,502,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,502,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,202,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  16:42:56 หน้า : 43/103



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 – 2566 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) คํานวณตั้งจ่าย
ไว้จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,737,153 บาท
งบบุคลากร รวม 1,517,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,517,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,181,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แก่ครู ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโพทะเล จํานวน 4 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป              งบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว และ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ในอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566) 
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 4,049,253 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,666,030 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 719,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงาน  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลโพทะเล  และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป              งบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าใช้ในการจัดหาของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ํา
ดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ เครื่อง
เล่น และอื่นๆตามโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่01
 ลําดับที1่ 

โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็ก  เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 104
  ลําดับที่ 8

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตําบลโพทะเล

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาค่าพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพ
ทะเล จํานวน 4 คน
-เป็นไประเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
 (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4
/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป              งบประมาณ พ.ศ
.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าจ้าง
เหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล

จํานวน 543,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโพทะเล  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน    ทั่วไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562  รายการเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552)
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 102
  ลําดับที่ 3
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 80,230 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล  ได้แก่
 1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ป  (111X200)
 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป  (111X200)
 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ป (111X300) 
 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ป  (111X430)
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552  
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่  22 มีนาคม 2559 
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 5
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

จํานวน 188,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพทะเล 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 2,235,223 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,167,223 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น นม ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือมีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโพ
ทะเล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ําประปา/น้ําบาดาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโพทะเลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี ในกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการภาพ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การ
เช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่นเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
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งบลงทุน รวม 90,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,800 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 72,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) 
แบบ Smart TV จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 18,200บาท โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล
2.ขนาดที่กําหนดเป็นจอภาพขั้นต่ํา 55 นิ้ว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Blacklight.
4.สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อต่อสัญญานภา
พและเสียง
6.ช่อต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
7.มีตัวรับสัญญาฯดิจิตอล (Digital) ในตัว 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15
 กิโลกรัม ราคาเครื่องละ 18,000บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
2.เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปดฝาบน
3.มีระบบป่นแห้งหรือหมาด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน

จํานวน 444,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน  ให้แก่โรงเรียนวัดโพทะเล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 11

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบํารุง" ตามโครงการจัดหา
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน

จํานวน 3,636,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน  ให้แก่โรงเรียนอนุบาลโพทะเล " รัฐบํารุง "  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 11
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,229,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,643,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,643,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 787,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 796,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามบัญชีเงินเดือน(แนบท้ายประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) จํานวนอัตรา ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2561 -2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคน
งาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์, ตลาดสด รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ําประปา/น้ําบาดาลของโรงฆ่าสัตว์, ตลาดสด รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลัง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารจํานวน 1 ตัว โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.เป็นเก้าอี้ทํางานมีพนักสูง มีเท้าแขนและล้อเลื่อน
    2.ขนาดเบาะนั่ง กว้างXยาว ไม่ต่ํากว่า 50X45 ซม.
    3.พนักพิงไม่ต่ํากว่า 50X60 ซม.
    4.ความสูงจากพื้นถึงปลายพนักพิง ไม่ต่ํากว่า 105 ซม.
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานของพนักงาน จํานวน 4 ตัว โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.เป็นเก้าอี้มีเท้าแขนและล้อเลื่อน
    2.ขนาดเบาะนั่ง กว้าง x ยาว ไม่ต่ํากว่า 50X45 ซม.
    3.พนักพิงไม่ต่ํากว่า 50X40 ซม.
    4.ความสูงจากพื้นถึงปลายพนักพิง ไม่ต่ํากว่า 85 ซม.
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )
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ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1.กว้าง 150 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. 
    2.มีลิ้นชักข้าง 3 ใบ พร้อมกุญแจล็อค
    3.แผ่นวางคีย์บอร์ด+ที่วางปรินเตอร์และช่องใส่ CPU
    4.ผิว PVC มีขนาด 18/25/36 mm
(ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 509,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 409,900 บาท

ค่าใช้สอย รวม 379,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัด
สถานที่  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
ต้อใช้ในการจัดโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 49
) ลําดับที่ 3
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โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัด
สถานที่  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น
ต้อใช้ในการจัดโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 48
) ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  จัดนิทรรศการ  ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ  (บรรจุ
ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 45)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 72
) ลําดับที่ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์  อุปกรณ์  เอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 45)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้า จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการร้านค้า  เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา
สําหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่า
จ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการอบรมและ
ศึกษาดูงาน ทางด้านสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
โครงการ ในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ซึ่งปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 187 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 71
  ลําดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ป้องกัน แก้ไขปญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการฯ
ลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 7

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  16:42:56 หน้า : 70/103



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 9,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่น ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์ ค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในการจัดโครงการฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 8

โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ กีฬา  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 9
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม  เช่น  ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัด
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 49
  ลําดับที่ 5

โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานแกนนําสุขภาพ เช่น ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าของที่ระลึก  ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนําสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร เช่น ค่าเอกสาร
 ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าของที่ระลึก  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัด น้ํา
ฝน ถึงเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่คณะกรรมการชุมชนทั้ง
 5  ชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลโพทะเล โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท โดยให้คณะ
กรรมการชุมชนจัดทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชน
ละ 3 โครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 73
  ลําดับที่ 6

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,226,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,033,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,033,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 973,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 193,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,685,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,145,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,145,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,085,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการ บริหารอํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่
สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเปา ตราช่างขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้นท์ เทป พี วี ซี  แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข
กระดาษไข ไม้บรรทัดคลิป เปก ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวกมาลัย สายพานใบพัด หม้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศ และสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึกผู้ปฏิบัติ
งานต่างๆ  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึง รายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,  Floppy  Disk,  Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video, Disc Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape ) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board ) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์ สวิตซิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card , Lan Card, Anti virus Card , Sound Card ) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 213,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 213,900 บาท

ค่าวัสดุ รวม 213,900 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตราสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ สัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 63,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือมีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
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งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จางรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผู้ปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อย คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาไฟกระพริบ สัญญาไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุด
เกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวกมาลัย สายพานใบพัด หม้อ หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ ราย
จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ยศ และสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกายชุดฝึก
ต่างๆ  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง
พิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการเลือกตั้งประธานชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 3

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยาย
เสียง และอื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 98
  ลําดับที่ 2
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน  เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 98
  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการหรือทุพพลภาพ จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าเครื่องขยาย
เสียง  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก กีฬา และอื่นๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 84
  ลําดับที่ 7
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัวในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน  เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 98
  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่
ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก กีฬา และอื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 82
  ลําดับที่ 4
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดสถานที่  ค่าเครื่อง
ขยายเสียง  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก กีฬา และ
อื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 83
  ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 3,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่า
เครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก กีฬา และ
อื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 83
  ลําดับที่ 5
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 5,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก กีฬาและอื่นๆ ตาม
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 65
  ลําดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดและตกแต่งสถานที่  ค่ามหรสพ  พลุ  ดอกไม้
ไฟ  ค่าของขวัญ  เงินรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด  และ
อื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 87
  ลําดับที่ 3
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งขบวนรถ  ค่าแต่งตัวนาง
สงกรานต์  ค่าจ้างมหรสพ  ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  ของขวัญผู้สูง
อายุ  ค่าดอกไม้น้ําอบ  ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม  ค่าจ้างกลองยาวและ
แตรวง และอื่น ๆ   ตามโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 86
  ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทียนพรรษา  ค่าตกแต่งเทียนพรรษา ค่าจตุปจจัย
ถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม  ค่าน้ําดื่ม  ค่าตกแต่งรถขบวนแห่   ค่า
แตรวง  และอื่น ๆ  ตามโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 86
  ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนในการจัดโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัว
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ให้
แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 5
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดการแข่งขันเรือยาวจังหวัด
พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ประจําป 2564 ให้แก่ให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 7 

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือมีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 314,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 214,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาคนงาน ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ  ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งอาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ สัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ตามตัวอย่างจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติบน้ําร้อน กระติบ
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไม้ ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เลียม เลื่อย ขวาน กบไส
ไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือมีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัด น้ํา
ฝน ถึงเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลําลีและผ้า
พันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดิน ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์พันธ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้                                           
 1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่ม ไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ 
 2) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
 3) ความจุ กระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยต่ํากว่า 21 ซีซี 
 4) เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า 
 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,376,967 บาท

งบกลาง รวม 7,376,967 บาท
งบกลาง รวม 7,376,967 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ
.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

วันที่พิมพ์ : 6/8/2563  16:42:56 หน้า : 98/103



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอัตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป (มกราคม-ธันวาคม)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,727,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี 60
 ปบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่าย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่ม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
มาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
(พ.ศ. 2561-2565) หน้า 90 ลําดับที1่)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์ปกครอง
ส่วนท้องท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2)แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อน โดยใช้
ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยความพิการ คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนพิการ ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ500 ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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สํารองจ่าย จํานวน 574,705 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป และนําไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจรเสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน 34,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปที่ล่วง
มาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
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เงินช่วยเหลือค่าทําศพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ
.2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535 หนังสือกระกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว1765 ลง
วันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0312/ว1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่องการจ่ายเงินเดือน
และเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไม้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 408,532 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิให้ให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 15,780 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ช่วยค่าครองชีพผูรับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 15) พ.ศ.2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.5/ว6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบําเน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเน็จลูกจ้างประจําที่ออกจากงาน และมีสิทธิได้
รับเงินบําเน็จ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยบําเน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ ให้แก่ผู้รับ
บํานาญที่มีสิทธิเบิกได้ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 จ่ายตามประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร

30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

34,250

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,727,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

408,532

สํารองจ่าย 574,705

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้
รับบํานาญ

50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัด
จราจร

30,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาล

34,250

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

60,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,727,200

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

408,532

สํารองจ่าย 574,705
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,860,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

15,780

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 384,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000

เงินเดือนพนักงาน 1,085,100 973,980 787,200 2,383,260

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 796,500

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 35,000 20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,860,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

15,780

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 393,000 993,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

24,000 24,000 72,000

เงินเดือนพนักงาน 4,973,820 10,203,360

เงินวิทยฐานะ 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 253,080 1,049,580

เงินประจําตําแหน่ง 264,000 504,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 110,000 210,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 10,000 48,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 334,000 1,150,000 70,000 204,000 719,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 10,000 15,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000 10,000 15,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

68,000 130,000 198,000

ค่าเช่าบ้าน 320,000 414,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,308,000 3,785,200

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

231,000 231,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 140,000 205,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

10,000 150,000 225,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 170,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา

โครงการคัดแยกขยะ 10,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล  24  เมษายน

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน

5,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการคัดแยกขยะ 10,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล  24  เมษายน

15,000 15,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน

5,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและการ
ชําระภาษี

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก

4,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศบาลปี
ใหม่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบบูรณาการ

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและการ
ชําระภาษี

15,000 15,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองเด็ก

4,000

โครงการปลูกจิตสํานึก
การเป็นข้าราชการที่ดี
แก่คณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

30,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

20,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

5,000 5,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทศบาลปี
ใหม่

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

3,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้า

130,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่เด็กและเยาวชน

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการหรือทุพพลภาพ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

150,000 150,000

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล

40,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน

3,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านค้า

130,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่เด็กและเยาวชน

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการหรือทุพพลภาพ

3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครอบ
ครัวในชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทค่าจ้าง
เหมาทําอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล

543,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครอบ
ครัวในชุมชน

5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสตรี

3,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทค่าจ้าง
เหมาทําอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโพทะเล

543,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

80,230

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

188,700

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

9,900

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน

10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

80,230

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

188,700

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

9,900

โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชน

10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

10,000

โครงการอบรมผู้
ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ

100,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 10,000 60,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 110,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 5,000 30,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 250,000 3,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 70,000 30,000 25,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,167,223

วัสดุการเกษตร 20,000 30,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 63,900 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานแกนนํา
สุขภาพ

100,000

โครงการอบรมศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลโพทะเล

100,000 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 80,000 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 52,000 212,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 106,000 459,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 175,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 70,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,167,223

วัสดุการเกษตร 10,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 193,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 5,000 30,000 35,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 50,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 60,000 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 3,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 4,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 6,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 
จํานวน 8 ตัว

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 180,000 260,000

วัสดุอื่น 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 50,000 110,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 360,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 13,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 4,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 6,000

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 
จํานวน 8 ตัว

12,000 12,000

ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร

26,000 26,000

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter)

110,800 110,800

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้

7,000 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

21,000

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 
ขนาด 16 นิ้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมาลผล 
จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้

11,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา

18,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์

21,000

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 
ขนาด 16 นิ้ว

4,400 4,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

22,000 22,000

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมาลผล 
จํานวน 1 ตัว

22,000 22,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง
พุ่มไม้

11,000

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

19,000 19,000

จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบ
ธรรมดา

18,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 18,000 18,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Salar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED) แบบ Smart 
TV

72,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนการดําเนินงานของ
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วม ในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอโพ
ทะเล  จังหวัดพิจิตร

อุดหนุนโครงการจัดริ้ว
ขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระอาราม
หลวง)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้อไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Salar Cell) พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

60,000 60,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED) แบบ Smart 
TV

72,800

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อสนับ
สนุนการดําเนินงานของ
สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ
การร่วม ในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอโพ
ทะเล  จังหวัดพิจิตร

12,000 12,000

อุดหนุนโครงการจัดริ้ว
ขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพ่อเพชร 
วัดท่าหลวง (พระอาราม
หลวง)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวจังหวัดพิจิตร

50,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจัด
หาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน

444,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
โพทะเล "รัฐบํารุง" ตาม
โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนัก
เรียน

3,636,000

รวม 7,376,967 495,000 140,000 35,000 3,249,000 1,226,980 2,739,600 11,364,313
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนตามโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการจัด
งานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาวจังหวัดพิจิตร

50,000

อุดหนุนโรงเรียนวัดโพ
ทะเล ตามโครงการจัด
หาอาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียน

444,000

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
โพทะเล "รัฐบํารุง" ตาม
โครงการจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กนัก
เรียน

3,636,000

รวม 1,263,080 12,236,660 40,126,600
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