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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบางปู
อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางปู 
     
           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบางปู จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป   
ตอสภาเทศบาลตําบลบางปูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลบางปู จึงขอชี้แจงใหทานประธาน
และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องคกรปกครอง        
สวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 102,305,328.14 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,284,062.94 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 40,321,050.97 บาท 

   1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ 
รวม 2,433,720.00 บาท 

   1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

  (1) รายรับจริง จํานวน 57,630,589.34 บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน 3,304.00 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 141,139.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 652,971.05 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 28,562,685.29 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 28,270,490.00 บาท 
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  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 95,721.12 บาท 

  (3) รายจายจริง จํานวน 33,201,193.85 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 9,833,039.95 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 15,552,850.15 บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน 5,067,670.75 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 431,900.00 บาท 

   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,315,733.00 บาท 

   
  (4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 95,721.12 บาท 

  (5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 4,429,460.00 บาท 

  (6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  (7) รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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  คําแถลงงบประมาณ     

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

เทศบาลตําบลบางปู 
อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตาน ี

        

          รายรับจริง 

ป  2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 257,754.25 242,700.00 303,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

199,913.00 149,300.00 157,100.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 920,535.54 750,000.00 750,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,000.00 2,200.00 2,200.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,379,202.79 1,145,200.00 1,213,300.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 38,983,698.31 37,964,600.00 38,294,100.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

38,983,698.31 37,964,600.00 38,294,100.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 29,456,407.00 34,700,000.00 34,998,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

29,456,407.00 34,700,000.00 34,998,000.00 

รวม 69,819,308.10 73,809,800.00 74,505,400.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจาย รายจายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

จายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,408,805.73 15,534,471.00 16,279,983.00 

  งบบุคลากร 17,445,387.63 23,634,480.00 23,986,760.00 

  งบดําเนินงาน 7,804,151.58 20,186,760.00 16,624,160.00 

  งบลงทุน 3,562,300.00 10,356,700.00 13,683,389.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 3,000.00 3,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,710,814.64 4,094,320.00 3,924,320.00 

รวมจายจากงบประมาณ 42,931,459.58 73,809,731.00 74,501,612.00 

รวม 42,931,459.58 73,809,731.00 74,501,612.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลบางปู

อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลตําบลบางปู 

อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตาน ี
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17,217,840 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,333,440 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,003,140 

  แผนงานสาธารณสุข 12,355,500 

  แผนงานเคหะและชุมชน 5,262,820 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,030,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 825,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,193,889 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 16,279,983 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 74,501,612 
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    รายจายตามงานและงบรายจาย 

เทศบาลตําบลบางปู 

อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
            

  
งาน งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 

    
      

งบบุคลากร 7,890,000 2,832,840 10,722,840 

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

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,041,680 2,832,840 7,874,520 

งบดําเนินงาน 5,103,000 1,339,000 6,442,000 

    คาตอบแทน 260,000 444,000 704,000 

    คาใชสอย 3,330,000 605,000 3,935,000 

    คาวัสด ุ 663,000 265,000 928,000 

    คาสาธารณูปโภค 850,000 25,000 875,000 

งบรายจายอ่ืน 0 3,000 3,000 

    รายจายอ่ืน 0 3,000 3,000 

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 

รวม 13,043,000 4,174,840 17,217,840 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

        
 
 

งบ 
 

  
  
  

งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ

อัคคีภัย 

รวม 
 

งบบุคลากร 1,177,440 0 1,177,440 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,177,440 0 1,177,440 

งบดําเนินงาน 1,091,000 50,000 1,141,000 

    คาตอบแทน 86,000 0 86,000 

    คาใชสอย 680,000 50,000 730,000 

    คาวัสด ุ 325,000 0 325,000 

งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 

    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 

                       รวม 2,283,440 50,000 2,333,440 

 
แผนงานการศึกษา 

          
 

งบ 
  

  
  

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบบุคลากร 1,426,780 0 1,426,780 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,426,780 0 1,426,780 

งบดําเนินงาน 251,000 1,283,360 1,534,360 

    คาตอบแทน 68,000 0 68,000 

    คาใชสอย 130,000 0 130,000 

    คาวัสด ุ 53,000 1,283,360 1,336,360 

งบเงินอุดหนุน 3,042,000 0 3,042,000 

    เงินอุดหนุน 3,042,000 0 3,042,000 

                        รวม 4,719,780 1,283,360 6,003,140 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
 

           งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 8,299,200 0 8,299,200 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 8,299,200 0 8,299,200 

งบดําเนินงาน 2,716,800 810,000 3,526,800 

    คาตอบแทน 376,800 0 376,800 

    คาใชสอย 1,280,000 810,000 2,090,000 

    คาวัสด ุ 1,060,000 0 1,060,000 

งบลงทุน 369,500 0 369,500 

    คาครุภัณฑ 369,500 0 369,500 

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 

    เงินอุดหนุน 0 160,000 160,000 

                            รวม 11,385,500 970,000 12,355,500 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

           
  

งาน 
  

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
รวม 

  
งบ   

  งบบุคลากร 2,360,500 2,360,500 

      เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,360,500 2,360,500 

  งบดําเนินงาน 2,125,000 2,125,000 

      คาตอบแทน 655,000 655,000 

      คาใชสอย 540,000 540,000 

      คาวัสด ุ 930,000 930,000 

  งบลงทุน 120,000 120,000 

      คาครุภัณฑ 20,000 20,000 

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 100,000 100,000 

  งบเงินอุดหนุน 657,320 657,320 

      เงินอุดหนุน 657,320 657,320 

                              รวม 5,262,820 5,262,820 

   
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

            งาน 
งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน 

รวม 
  

งบ 
  

      
        
  งบดําเนินงาน 1,030,000 1,030,000 

      คาใชสอย 1,030,000 1,030,000 

                              รวม 1,030,000 1,030,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

           
  

งาน 
  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

รวม 
งบ 

งบดําเนินงาน 260,000 565,000 825,000 

    คาใชสอย 260,000 565,000 825,000 

                              
รวม 

260,000 565,000 825,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

           
  

งาน 
งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 
รวม 

 
งบ  

  งบลงทุน 13,193,889 13,193,889 

      คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 13,193,889 13,193,889 

  รวม 13,193,889 13,193,889 

   
แผนงานงบกลาง 

        
งบ 

  
งาน 

 
งบกลาง รวม  

 

  งบกลาง 16,279,983 16,279,983 

      งบกลาง 16,279,983 16,279,983 

                          รวม 16,279,983 16,279,983 
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รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 เทศบาลตําบลบางป ู
 อําเภอ ยะหร่ิง  จังหวัดปตตานี 
   รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 185,959.00 200,821.59 223,490.50 210,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีบาํรุงทองที ่ 30,130.00 31,249.30 30,955.75 30,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีปาย 2,100.00 2,700.00 3,308.00 2,700.00 11.11 % 3,000.00 

     ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 218,189.00 234,770.89 257,754.25 242,700.00     303,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,481.00 2,528.00 2,454.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 102,155.00 95,515.00 95,850.00 105,000.00 0.00 % 105,000.00 

     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 29,700.00 23,250.00 36,600.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00 

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จาํหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลวิเพื่อการ
โฆษณา 

150.00 200.00 210.00 250.00 0.00 % 250.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนราษฎร 2,570.00 2,630.00 3,310.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบยีนพาณชิย 630.00 1,320.00 1,570.00 700.00 114.29 % 1,500.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,510.00 400.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

        

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาปรับการผดิสัญญา 0.00 0.00 55,339.00 500.00 300.00 % 2,000.00 

     คาปรับอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 4,200.00 3,800.00 4,000.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00 

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00 

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 520.00 520.00 580.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเคร่ืองขยายเสียง 0.00 75.00 0.00 150.00 0.00 % 150.00 

     คาใบอนุญาตอ่ืนๆ 20.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 143,936.00 130,238.00 199,913.00 149,300.00     157,100.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     ดอกเบี้ย 721,154.44 771,464.63 920,535.54 750,000.00 0.00 % 750,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 721,154.44 771,464.63 920,535.54 750,000.00     750,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     คาขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 200.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 0.00 200.00 1,000.00 2,200.00   2,200.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564 

หมวดรายไดจากทุน        

     คาขายทอดตลาดทรัพยสนิ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 190,337.11 291,630.44 294,827.57 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 24,695,398.06 25,298,327.47 25,708,477.86 25,200,000.00 0.00 % 25,200,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,745,513.75 4,047,781.64 3,812,965.07 4,050,000.00 -0.62 % 4,025,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ภาษีสรรพสามติ 5,062,368.98 8,139,263.83 8,926,685.27 8,150,000.00 4.29 % 8,500,000.00 

     ภาษีสุรา 2,100,670.60 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาภาคหลวงแร 73,228.06 61,657.22 68,471.35 60,000.00 8.33 % 65,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 65,361.40 206,891.21 168,560.19 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

4,266.00 4,423.00 3,711.00 4,500.00 -11.11 % 4,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 35,937,143.96 38,049,974.81 38,983,698.31 37,964,600.00   38,294,100.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถาย
โอนเลือกทํา 

28,088,369.24 28,273,235.00 29,456,407.00 34,700,000.00 0.86 % 34,998,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 28,088,369.24 28,273,235.00 29,456,407.00 34,700,000.00     34,998,000.00 

รวมทุกหมวด 65,108,792.64 67,459,883.33 69,819,308.10 73,809,800.00     74,505,400.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลบางปู 

อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  74,505,400   บาท  แยกเปน 
  

รายไดจัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 303,000 บาท 

  
ภาษีปาย จํานวน 3,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 300,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาเนื่องจาก 

มีกิจการเพ่ิมข้ึน 
  

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 157,100 บาท 

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 105,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 35,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา     

  

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร 

จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการ

โฆษณา 

จํานวน 250 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,500 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
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คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 500 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไว เทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

จํานวน 4,500 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม

อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 300 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา    

  
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 150 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตอ่ืนๆ จํานวน 100 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา  
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 750,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จํานวน 750,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  

โดยประมาณการจากรายรับจริงท่ีผานมา 
  

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 2,200 บาท 

  
คาจําหนายเศษของ จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 2,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 1,000 บาท 

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,294,100 บาท 

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 300,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 25,200,000 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา    

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 4,025,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  

เพ่ือใหใกลเคียงกับรายรับจริง 
  

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100 บาท 

    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,500,000 บาท 

    

คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมาโดย 

ประมาณการจากรายรับจริงท่ีผานมา  
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คาภาคหลวงแร จํานวน 65,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  

โดยประมาณการจากรายรับจริงท่ีผานมา 
  

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 200,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา  

โดยประมาณการจากรายรับจริงท่ีผานมา 
  

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 

กฎหมายท่ีดิน 

จํานวน 4,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมาโดย 

ประมาณการจากรายไดจริงท่ีผานมา 
  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 34,998,000 บาท 

  

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ

ถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 34,998,000 บาท 

    
คําชี้แจง  ประมาณการไวสูงกวางบประมาณท่ีผานมา    

โดยประมาณการใกลเคียงจากรายรับจริงท่ีผานมา 
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ป 2561 ป 2562

725,760 725,760 0 %

180,000 180,000 0 %

180,000 180,000 0 %

120,960 207,360 0 %

1,313,280 1,313,280 0 %

2,520,000 2,606,400

3,032,729 2,938,811.61 8.46 %

518,687.44 438,681 0 %

211,200 190,200 0 %

432,000 504,000 0 %

158,000 192,389.79 0 %

4,352,616.44 4,264,082.4

6,872,616.44 6,870,482.4

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,037,184.28 4,759,680 5,041,680

รวมงบบุคลากร 6,557,184.28 7,608,000 7,890,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 396,000 540,000 540,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 154,000 210,000 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 426,294.28 463,320 463,320

เงินประจําตําแหนง 234,000 211,200 211,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,826,890 3,335,160 3,617,160

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,313,280 1,555,200 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,520,000 2,848,320 2,848,320

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                              

นายกองคการบริหารสวนตําบล
120,960 207,360 207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 180,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายการเมือง)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปู
อําเภอยะหริ่ง    จังหวัดปตตานี
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

81,600 81,000 5.26 %

18,550 20,777 14.29 %

100,150 101,777

699,300 0 0 %

0 146,840 -28.57 %

0 8,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 8,010.4 0 %

0 0 0 %

0 0 100 %รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 40,000

คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ  ถายเอกสาร 0 15,000 15,000

โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต (web site) 0 20,000 20,000

คาจางเหมาบริการในการจัดทําธงประดับเสาไฟฟา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 และ

สมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันปหลวง 

รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

0 0 200,000

คาจางเหมาบริการในการจัดทําธงประดับเสาไฟฟา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 

และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันป

หลวง รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

0 400,000 0

คาโฆษณาและเผยแพร  วารสาร  ปฏิทินและเอกสารตางๆ คาธรรมเนียม 0 350,000 250,000

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้งอินเตอรเน็ตคา

ติดตั้งเว็ปไซต
0 30,000 30,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 146,400 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 22,955 35,000 40,000

รวมคาตอบแทน 68,555 249,000 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 30,000 30,000

คาเชาบาน 45,600 114,000 120,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 20,000 20,000

คาเบี้ยประชุม 0 50,000 50,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

146,245 274,521.3 0 %

107,180 0 -50 %

183,600 172,840 0 %

0 0 124.82 %

0 12,950 0 %

0 0 0 %

0 0
3,233.3

3
%

0 7,640 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลบางปู
0 20,000 20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
0 100,000 100,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากรของเทศบาล 0 20,000 20,000

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ

คณะผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร เทศบาล

ตําบลบางปู

0 200,000 200,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 3,000 100,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 20,000 20,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0 20,000 20,000

คาใชจายในการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 92,130 0 0

โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ 

สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่นอื่นๆ และการทําประชามติ
0 667,200 1,500,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 46,330 300,000 300,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 8,290 300,000 150,000

คาใชจายโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนฐานขอมูลในการ

พัฒนาเทศบาล
864 0 0

คาใชจายใน “โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ  เทิดไทองคราชัน ราชินี” 149,990 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 5,415 0 %

53,638.1 121,180.95 0 %

1,189,963.1 757,397.65

108,296 142,262.65 0.33 %

163,600 0 0 %

20,632 23,908 0 %

0 8,596 0 %

0 14,400 0 %

44,511.11 40,249.86 0 %

0 0 0 %

44,480 33,405 -36.36 %

0 0 0 %

381,519.11 262,821.51

422,472.76 344,137.75 0 %คาไฟฟา 408,735.01 480,000 480,000

รวมคาวัสดุ 339,338.85 701,700 663,000

คาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร 66,982 110,000 70,000

วัสดุอื่น 0 3,000 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 43,752.35 100,000 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 0 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,080 40,000 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0

วัสดุงานบานงานครัว 32,691 30,000 30,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 192,833.5 398,700 400,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,411.96 325,000 325,000

รวมคาใชสอย 488,415.96 2,810,200 3,330,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ ๑๐และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯพระบรมราชินี และพระบรมราช

ชนนีพันปหลวงรวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เชน 

การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ

0 20,000 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ

ราชเสาวนียของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร   รัชกาลที่  10 รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ

0 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

5,366 4,089.53 0 %

20,588 1,087 0 %

166,195.61 180,001.65 0 %

614,622.37 529,315.93

2,286,254.58 1,651,312.09

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 7,900 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) 0 7,800 0

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)    

จํานวน  1  เครื่อง
0 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
0 22,000 0

คาจัดซื้อตูทําน้ําเย็น แบบกอกเดียว แบบถังน้ําคว่ํา 7,800 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาใชจายในการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10

 พรอมติดตั้ง
95,000 0 0

ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 

6  เครื่อง
0 252,800 0

คาจัดซื้อโตะแบบขาเหล็กพับได 0 15,000 0

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 

1 เครื่อง พรอมติดตั้ง
0 47,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 533,096.71 850,000 850,000

รวมงบดําเนินงาน 1,429,406.52 4,610,900 5,103,000

คาบริการไปรษณีย 1,243 40,000 40,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 117,696.37 180,000 180,000

คาบริการโทรศัพท 5,422.33 150,000 150,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 7,900

0 7,900

15,000 0 0 %

0 0 -30 %

0 0 0 %

0 15,000 0 %

15,000 15,000

15,000 15,000

9,173,871.02 8,544,694.49

508,680 552,600 3.7 %

60,280 65,280 17.26 %

0 0 0 %

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 161,144.51 222,480 260,880

เงินประจําตําแหนง 84,000 85,200 85,200

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 974,110 1,835,100 1,903,080

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 65,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,104,390.8 13,211,000 13,043,000

โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริยและงานวันสําคัญทางศาสนา

 อําเภอยะหริ่ง
0 0 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 65,000 50,000

โครงการจัดการจราจร 0 50,000 35,000

โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริยและงานวันสําคัญ

ทางศาสนาอําเภอยะหริ่ง
0 15,000 15,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 15,000 0 0

รวมงบลงทุน 102,800 927,100 0

งบเงินอุดหนุน

คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง 0 390,000 0

รวมคาครุภัณฑ 102,800 927,100 0

ครุภัณฑอื่น

คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติทรงหยดน้ํา หลอไฟเบอรกลาส 

จํานวน 1 ชุด  พรอมติดตั้ง
0 190,000 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

216,420 227,340 5.49 %

27,500 30,000 0 %

162,000 216,000 -50 %

63,000 84,000 -50 %

1,037,880 1,175,220

1,037,880 1,175,220

0 408,800 0 %

0 29,880 0 %

0 3,500 71.43 %

57,000 49,300 -53.33 %

57,000 491,480

0 0 0 %

0 0 0 %

0 400 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

25,190 84,530 -33.33 %คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 0 150,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 21,632 0 0

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา

โฆษณาและเผยแพร    คาวารสารและคาธรรมเนียมตางๆ  ฯลฯ
0 0 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 15,000 15,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 150,000 0 0

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 

คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสารและคาธรรมเนียมตางๆ  ฯลฯ
0 20,000 20,000

รวมคาตอบแทน 30,200 464,000 444,000

คาใชสอย

คาเชาบาน 0 84,000 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 30,200 150,000 70,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 200,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 30,000 30,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,690,708.69 3,013,260 2,832,840

รวมงบบุคลากร 1,690,708.69 3,013,260 2,832,840

คาตอบแทนพนักงานจาง 168,096.77 432,000 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 66,177.41 168,000 84,000

คาจางลูกจางประจํา 207,180 240,480 253,680

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 30,000 30,000 30,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 562.25 %

0 0 33.33 %

28,935.51 6,590 0 %

54,125.51 91,520

33,453 46,321 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 14,400 150 %

15,936.75 24,988.15 0 %

0 0 0 %

23,850 21,200 -16.67 %

73,239.75 106,909.15

3,207 3,590 0 %

3,207 3,590

187,572.26 693,499.15

0 0 -100 %

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทพรอมโทรสารระบบเลเซอร กระดาษธรรมดา 

ยี่หอ Brother รุน 2950
0 10,500 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาสาธารณูปโภค 2,715 25,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 305,455.76 1,164,200 1,339,000

คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 2,715 25,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,170 60,000 50,000

รวมคาวัสดุ 72,721.5 240,000 265,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 11,341.2 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 20,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 20,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 32,210.3 100,000 100,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000 10,000

รวมคาใชสอย 199,819.26 435,200 605,000

คาวัสดุ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 150,000 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,187.26 70,000 70,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 30,200 200,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

รายจายอื่น

รวมงบลงทุน 65,900 99,300 0

งบรายจายอื่น

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  (18  หนา/นาที) 3,300 0 0

รวมคาครุภัณฑ 65,900 99,300 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 0 2,500 0

คาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  และเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค
11,400 0 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA 3,200 0 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 0 2,500 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  สําหรับงานสํานักงาน           

จํานวน  1 เครื่อง
16,000 0 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network

แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
0 17,800 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง
0 22,000 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สําหรับสํานักงาน  จํานวน  2  เครื่อง 32,000 0 0

 คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

(18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
0 10,000 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
0 17,000 0

 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
0 17,000 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0

0 0

1,225,452.26 1,868,719.15

10,399,323.28 10,413,413.64

214,500 213,752.66 10.43 %

30,000 27,500 3.06 %

436,320 293,796.77 8.7 %

63,840 39,005.8 0 %

432,000 432,000 0 %

168,000 168,000 0 %

1,344,660 1,174,055.23

1,344,660 1,174,055.23

0 0 0 %

0 0 0 %

20,400 5,100 0 %

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,000 20,000

คาเชาบาน 15,300 36,000 36,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 10,000 10,000

รวมงบบุคลากร 1,293,281 1,131,960 1,177,440

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 161,000 168,000 168,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,293,281 1,131,960 1,177,440

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 63,840 30,000 30,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 414,000 432,000 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 30,000 34,000 35,040

คาจางลูกจางประจํา 418,080 253,680 275,760

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 206,361 214,280 236,640

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,166,455.25 17,490,760 17,217,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวมงบรายจายอื่น 0 3,000 3,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,062,064.45 4,279,760 4,174,840

เงินภาษีถอนคืน 0 3,000 3,000

รวมรายจายอื่น 0 3,000 3,000

รายจายอื่น
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

1,100 0 0 %

21,500 5,100

0 0 0 %

0 0 0 %

23,520 0 0 %

0 240,000 0 %

0 0 -14.29 %

0 0 0 %

0 22,720 0 %

0 0 0 %

0 0 16.28 %

42,231.41 27,024.99 33.33 %

65,751.41 289,744.99

คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,066.73 150,000 200,000

รวมคาใชสอย 32,986.73 673,000 680,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาล 

ปใหม หรือเทศกาลสงกรานต เปนตน
0 30,000 30,000

โครงการฝกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก  อปพร. 0 43,000 50,000

โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน 0 30,000 30,000

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน  เทศกาล

ปใหม  หรือเทศกาลสงกรานต  เปนตน
0 0 0

โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน  ตลอดจนการแกไขปญหาภัย

ธรรมชาติ
0 0 0

โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน ตลอดจนการแกไขปญหาภัย  

ธรรมชาติ
0 350,000 300,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร 1,400 50,000 50,000

คาใชจายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน  

เทศกาลปใหม  หรือเทศกาลสงกรานต  เปนตน
23,520 0 0

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน        คา 

โฆษณาและเผยแพร คาวารสารและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
0 20,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 1,200 20,000 20,000

รวมคาตอบแทน 16,500 86,000 86,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 75 %

28,560 22,316 0 %

0 0 -9.09 %

90,000 0 -3.85 %

118,560 22,316

205,811.41 317,160.99

0 27,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 27,000

0 27,000

0 0 100 %โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร 0 0 15,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมงบลงทุน 0 22,100 0

งบเงินอุดหนุน

เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA 0 2,500 0

รวมคาครุภัณฑ 0 22,100 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด             ไม

นอยกวา 19 นิ้ว)
0 17,000 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดํา 18( หนา/นาที) 0 2,600 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง จํานวน 1 เครื่อง   

พรอมติดตั้ง
0 0 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

รวมงบดําเนินงาน 147,560.73 1,061,000 1,091,000

งบลงทุน

วัสดุเครื่องดับเพลิง 69,000 104,000 100,000

รวมคาวัสดุ 98,074 302,000 325,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,514 100,000 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 33,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 5,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,560 40,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 0 20,000 20,000



32

ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0

0 0

1,550,471.41 1,518,216.22

0 0 0 %

0 0

0 0

0 0

1,550,471.41 1,518,216.22

216,480 235,680 15.68 %

27,500 30,000 0 %

0 0 0 %

72,000 72,000 0 %

25,500 28,000 0 %

341,480 365,680

341,480 365,680

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 365,760 1,278,680 1,426,780

รวมงบบุคลากร 365,760 1,278,680 1,426,780

คาตอบแทนพนักงานจาง 90,000 108,000 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 35,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 30,000 142,000 142,000

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000

เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 210,760 944,680 1,092,780

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,440,841.73 2,265,060 2,333,440

แผนงานการศึกษา

รวมงบดําเนินงาน 0 50,000 50,000

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 50,000 50,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
0 50,000 50,000

รวมคาใชสอย 0 50,000 50,000

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,440,841.73 2,215,060 2,283,440

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0 0 %

15,210 16,580 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

15,210 16,580

0 18,061 3.45 %

2,250 0 0 %

15,900 18,570 -4.76 %

18,150 36,631

33,360 53,211

ครุภัณฑสํานักงาน

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 38,731 53,000 53,000

รวมงบดําเนินงาน 78,531 251,000 251,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 3,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร 18,870 21,000 20,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,861 29,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,000 10,000

รวมคาใชสอย 39,800 130,000 130,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 39,800 50,000 50,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 50,000 50,000

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน       คา

โฆษณาและเผยแพร  คาวารสารและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ
0 20,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,000 10,000

รวมคาตอบแทน 0 68,000 68,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 10,000 10,000

คาเชาบาน 0 48,000 48,000

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน



34

ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 7,900 0 %

0 7,900

0 7,900

2,416,000 0 0 %

0 2,342,000 0 %

2,416,000 2,342,000

2,416,000 2,342,000

2,790,840 2,768,791

1,050,230.52 1,023,904.26 0 %

1,050,230.52 1,023,904.26

1,050,230.52 1,023,904.26

1,050,230.52 1,023,904.26

3,841,070.52 3,792,695.26

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,146,213.08 1,283,360 1,283,360

รวมแผนงานการศึกษา 4,108,504.08 6,003,140 6,003,140

รวมคาวัสดุ 1,146,213.08 1,283,360 1,283,360

รวมงบดําเนินงาน 1,146,213.08 1,283,360 1,283,360

คาวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 1,146,213.08 1,283,360 1,283,360

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 2,518,000 3,042,000 3,042,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,962,291 4,719,780 4,719,780

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. 0 3,042,000 3,042,000

รวมเงินอุดหนุน 2,518,000 3,042,000 3,042,000

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,518,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 148,100 0

งบเงินอุดหนุน

คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 

จํานวน 1 เครื่อง
0 0 0

รวมคาครุภัณฑ 0 148,100 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาวดํา  (18 หนา / นาที ) 0 2,600 0

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 0 2,500 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 0 23,000 0

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 0 120,000 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

385,980 488,520 22.3 %

27,500 55,650 0 %

42,000 42,000 0 %

3,878,554.83 4,464,000 0 %

1,507,160.2 1,733,500 0 %

5,841,195.03 6,783,670

5,841,195.03 6,783,670

0 0 100 %

127,080 128,520 28.57 %

42,000 42,000 0 %

3,245 2,200 0 %

172,325 172,720

796,873.6 0 0 %

0 878,986.8 -13.64 %

14,706 6,540 0 %

0 18,948 40 %

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 9,070 60,000 60,000

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 50,000 70,000

คาธรรมเนียมที่ทิ้งขยะมูลฝอย 0 1,100,000 950,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 543,661.8 0 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,290 30,000 30,000

รวมคาตอบแทน 136,770 216,800 376,800

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 96,480 140,000 180,000

คาเชาบาน 36,000 46,800 46,800

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 0 120,000

รวมงบบุคลากร 5,932,677.4 8,029,980 8,299,200

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 1,533,000 1,848,000 1,848,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 5,932,677.4 8,029,980 8,299,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,942,000 4,752,000 4,752,000

เงินเดือนพนักงาน 383,177.4 1,207,380 1,476,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 32,500 162,600 162,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

31,730.57 74,706.46 0 %

843,310.17 979,181.26

14,597 14,038 0 %

0 0 0 %

312,895 60,798 177.78 %

0 6,605 0 %

76,480 145,640 0 %

278,716.8 284,019.8 0 %

0 0 0 %

0 5,440 0 %

1,590 0 0 %

5,580 26,802 0 %

22,470 9,920 0 %

712,328.8 553,262.8

1,727,963.97 1,705,164.06

0 0 0 %

9,500 0 0 %

0 0 0 %

0 9,500 0 %

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500 0 0

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  ยี่หอ  Robin จํานวน 1 เครื่อง 0 9,500 9,500

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ยี่หอ Robin 0 0 0

ครุภัณฑการเกษตร

คาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000 0 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

รวมคาวัสดุ 725,939.28 900,000 1,060,000

รวมงบดําเนินงาน 1,490,339.99 2,526,800 2,716,800

วัสดุเครื่องแตงกาย 28,230 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร 12,414 30,000 30,000

วัสดุการเกษตร 1,360 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 252,980.28 500,000 500,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 39,600 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 0 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 54,790 150,000 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 20,000 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 327,145 90,000 250,000

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,420 30,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 74,898.91 200,000 200,000

รวมคาใชสอย 627,630.71 1,410,000 1,280,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 -100 %

0 0 0 %

0 320,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

9,500 329,500

9,500 329,500

7,578,659 8,818,334.06

27,321 0 0 %

0 0 0 %

216,715 0 0 %

9,715 0 0 %คาใชจายโครงการรูเทาทัน ปองกันเอดส 0 0 0

คาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 97,200 0 0

คาใชจายโครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/

เยาวชนในเขตเทศบาล
217,871 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการเทศบาลนาอยู 0 0 0

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,869,517.39 10,993,880 11,385,500

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวมคาครุภัณฑ 3,446,500 437,100 369,500

รวมงบลงทุน 3,446,500 437,100 369,500

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA   เครื่องละ 2,500 บาท  จํานวน 

 2  เครื่อง
0 5,000 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 2,898,000 0 0

คาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที่ 1  (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว )  เครื่องละ  22,000  บาท จํานวน  2  เครื่อง
0 44,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)   เครื่องละ 

2,600 บาท  จํานวน  2  เครื่อง
0 5,200 0

คาจัดซื้อถังขยะพลาสติก  แบบมีลอเลื่อน จํานวน 20 ถัง 0 360,000 360,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นตั้งพื้น  แบบถังคว่ํา จํานวน 1 หัวกอก 0 13,400 0

คาจัดซื้อถังขยะพลาสติก  แบบมีลอเลื่อน 480,000 0 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 45,111 -5.48 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 0 %

0 217,540 0 %

0 9,715 0 %

0 19,950 0 %

253,751 292,316

253,751 292,316

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 0 %

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 0 50,000 50,000

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

อําเภอยะหริ่ง  (ศป.ปส.อ.ยะหริ่ง)
0 20,000 0

โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 0 120,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมงบดําเนินงาน 315,071 515,800 810,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 0 20,000 20,000

รวมคาใชสอย 315,071 515,800 810,000

โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/เยาวชนในเขต

เทศบาล
0 0 0

โครงการรูเทาทัน ปองกันเอดส 0 20,000 20,000

โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 0 0 300,000

โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/

เยาวชนในเขตเทศบาล
0 250,000 250,000

โครงการเทศบาลนาอยู 0 105,800 100,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็ง     และ

ยั่งยืน
0 60,000 60,000

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียเพื่อควบคุม

และกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

0 60,000 60,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0

0 0

253,751 292,316

7,832,410 9,110,650.06

334,060 395,930 7.57 %

57,002.58 80,350 -32.99 %

0 0 0 %

432,000 432,000 0 %

168,000 168,000 0 %

991,062.58 1,076,280

991,062.58 1,076,280

0 0 0 %

39,480 48,300 0 %

36,000 36,000 50 %

0 2,756.75 0 %

75,480 87,056.75

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 15,000 15,000

รวมคาตอบแทน 60,000 595,000 655,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,200 60,000 60,000

คาเชาบาน 34,800 120,000 180,000

คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0 400,000 400,000

รวมงบบุคลากร 785,340 2,324,500 2,360,500

งบดําเนินงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 147,000 210,000 210,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 785,340 2,324,500 2,360,500

เงินประจําตําแหนง 0 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 378,000 540,000 540,000

เงินเดือนพนักงาน 230,340 1,320,500 1,420,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 30,000 194,000 130,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝายประจํา)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 315,071 815,800 970,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 11,184,588.39 11,809,680 12,355,500

รวมเงินอุดหนุน 0 300,000 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 300,000 160,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก 0 50,000 50,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม 0 60,000 60,000
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

72,000 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 72,000 0 %

0 0 0 %

6,970 19,158 0 %

0 0 0 %

16,080 0 81.82 %

0 0 0 %

30,483.23 34,760.98 624.64 %

125,533.23 125,918.98

10,857 17,909 0 %

470,700 197,665 -33.33 %

150,000 110,290 0 %

0 8,000 0 %

74,361.2 66,656.3 0 %

0 10,000 0 %

0 0 0 %

31,140 10,800 14.29 %

737,058.2 421,320.3

938,071.43 634,296.03

รวมคาวัสดุ 444,030.65 1,020,000 930,000

รวมงบดําเนินงาน 630,620.6 1,937,600 2,125,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 40,614 70,000 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 53,752.65 170,000 170,000

วัสดุการเกษตร 0 10,000 10,000

วัสดุกอสราง 95,000 300,000 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,080 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 26,619 50,000 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 197,965 300,000 200,000

รวมคาใชสอย 126,589.95 322,600 540,000

คาวัสดุ

คาใชจายในโครงการ "รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน" 23,040 0 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,029.95 27,600 200,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 12,520 0 0

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 55,000 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร 0 90,000 90,000

คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 0 80,000 80,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 10,000 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 20,000 20,000

คาจางเหมาบริการ 0 40,000 40,000

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 72,000 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 0 %

18,000 0 0 %

5,000 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

23,000 0

0 0 -68.97 %

0 0

23,000 0รวมงบลงทุน 10,000 535,900 120,000

งบเงินอุดหนุน

คาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดคา K 0 322,300 100,000

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 322,300 100,000

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 0 700 0

รวมคาครุภัณฑ 10,000 213,600 20,000

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 0 5,000 0

คาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 0 32,000 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 0 25,000 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ MuItifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) 0 7,900 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวงผล 0 23,000 0

คาจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวิรทเตอร กระแสเชื่อม  200 แอมป 0 0 0

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว 0 0 0

ครุภัณฑโรงงาน

1. คาจัดซื้อสวานโรตารี่  3  ระบบ 10,000 0 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 20,000

ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 0 120,000 0

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

1,767,557.59 0 0 %

0 353,814.64 0 %

1,767,557.59 353,814.64

1,767,557.59 353,814.64

3,719,691.6 2,064,390.67

200,900 0 0 %

2,120,000 0 0 %

3,520,000 0 0 %

450,000 0 0 %

6,290,900 0

6,290,900 0

6,290,900 0

10,010,591.6 2,064,390.67

งบดําเนินงาน

คาใชสอย

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมงานไฟฟาถนน 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,425,960.6 5,455,320 5,262,820

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 0

6. โครงการ เปลี่ยนชุดโคมหลอดเกา เปน ไฟ  LED 200 W   จํานวน 25   

ตน ภายในเขตตําบลบางปู
0 0 0

7. โครงการ  งานปรับปรุงทาสีภายนอก  อาคารสํานักงานตําบลบางปู 0 0 0

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. 0 0 0

5. ขยายขางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนรามโกมุท หนาอาคาร

อเนกประสงค หมูที่ 3
0 0 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

งานไฟฟาถนน

งบลงทุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 657,320 657,320

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,425,960.6 5,455,320 5,262,820

โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหแกไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี 0 657,320 657,320

รวมเงินอุดหนุน 0 657,320 657,320

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0 0 0
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รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 99,775 0 %

150,000 0 0 %

111,190 0 0 %

185,250 0 0 %

0 0 0 %

259,700 0 0 %

149,390 0 0 %

149,350 0 0 %

0 116,850 0 %

คาใชจายในการอบรมเยาวชนในดานตางๆเชนศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม 

ความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกีฬาอาชีพและดานอื่น ๆ
98,600 0 0

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธในชุมชน 0 120,000 120,000

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสรางความปรองดอง

สมานฉันท
229,700 0 0

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลบางปู 148,980 0 0

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมตางๆเชน การพัฒนา

ชุมชน การกีฬา  การศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม   การอบรมดานอาชีพ  

จริยธรรมและดานอื่นๆ

0 0 0

คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในกิจกรรมตางๆเชน การพัฒนา

ชุมชน การกีฬาการศาสนาประเพณีวัฒนธรรมการอบรมดานอาชีพจริยธรรม

และดานอื่นๆ

246,890 0 0

คาใชจายใน “โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ  เทิดไทองคราชัน ราชินี” 0 0 0

คาใชจายในการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริมบทบาท

สําหรับ กลุมสตรี เยาวชนและกลุมสนใจยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
182,980 0 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสริมการออก

กําลังกายแกเด็ก และเยาวชน
0 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 0 0 %

0 126,450 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 196,410 0 %

0 0 0 %

0 259,700 0 %

0 0 0 %
0 49,650 0 %

0 0 0 %

0 148,350 0 %

1,004,880 997,185

1,004,880 997,185

1,004,880 997,185

1,004,880 997,185รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 907,150 1,030,000 1,030,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงบดําเนินงาน 907,150 1,030,000 1,030,000

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 907,150 1,030,000 1,030,000

โครงการอบรมเยาวชนในดานตางๆเชนศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม ความรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0 0 0

รวมคาใชสอย 907,150 1,030,000 1,030,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก เพื่อฝกอบรมเยาวชน ภาคฤดูรอน 0 0 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสริม

การออกกําลังกายแกเด็ก และเยาวชน
0 100,000 100,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท 0 0 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก เพื่อฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 0 50,000 50,000

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริมบทบาทสําหรับ

 กลุมสตรี เยาวชนและกลุมสนใจยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0 0 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ

สมานฉันทของคนในชาติ
0 280,000 280,000

โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 0 150,000 150,000

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริม

บทบาท  สําหรับ กลุมสตรี
0 200,000 200,000

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศาสนา จริยธรรม และเสริมสราง

ความสัมพันธ กลุมสตรี (กลุมมุสลิมะห)
0 130,000 130,000

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศาสนา จริยธรรม และเสริมสรางความสัมพันธ

กลุมสตรี (กลุมมุสลิมะห)
0 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

59,808 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 59,772 0 %

0 0 0 %

59,808 59,772

59,808 59,772

59,808 59,772

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน

รวมงบดําเนินงาน 92,683 260,000 260,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 92,683 260,000 260,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆที่หนวยงานของรัฐ

และเอกชนไดจัดขึ้น
0 100,000 100,000

รวมคาใชสอย 92,683 260,000 260,000

โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน 

เทศบาลตําบลบางปูคัพ กีฬาชุมชนสัมพันธ กีฬาผูสูงอายุ
0 100,000 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 60,000 60,000

คาใชจายในการจัดการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 59,520 0 0

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆที่หนวยงานของรัฐ

และเอกชนไดจัดขึ้น
33,163 0 0

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

362,587 0 0 %

0 0 0 %

12,490 0 0 %

0 0 0 %

0 116,250 0 %

0 99,631 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 160,450 0 %

375,077 376,331

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบคุณงามความดีในเดือน      ถือศีล

อด (รอมฎอน)
0 0 0

รวมคาใชสอย 358,745 565,000 565,000

โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด 0 100,000 100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบคุณงามความดีในเดือน       ถือ

ศีลอด (รอมฎอน)
0 165,000 165,000

โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความสันติสุข 0 150,000 150,000

โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศึลอด 0 0 0

คาใชจายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

และพระบรมวงศานุวงศ

0 0 0

โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 0 150,000 150,000

คาใชจายในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ    เชน 

  วันปใหมวันสงกรานต วันสําคัญทางศาสนาวันฮารีรายอวันอาซูรอ  วันเมา

ลิดการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานละศีลอด   

งานสงเสริมวัฒนธรรมการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธงานวันปลากะพง 

เปนตน

0 0 0

คาใชจายในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่นในกิจกรรมตางๆ เชนวัน

ปใหมวันสงกรานต วันสําคัญทางศาสนาวันฮารีรายอวันอาซูรอ วันเมาลิดการ

เยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด งานละศีลอดงาน

สงเสริมวัฒนธรรมการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธงานวันปลากะพง เปน

ตน

358,745 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

375,077 376,331

20,000 0 0 %

0 0 -100 %

20,000 0

20,000 0

395,077 376,331

454,885 436,103

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 1,998,000 0 %โครงการขุดลอกคลองโตะโสม  เพื่อปองกันน้ําทวม หมูที่ 1 0 0 0

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยกทางเขาประปา

เทศบาล ถึง บานเชา ม. 3
0 0 3,738,797

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม หมูที่ 3ตําบลบางปู 0 3,458,000 0

3. โครงการขุดลอกรองน้ําเพื่อการเดินเรือและเลี้ยงปลาอาว บางปู  หมูที่ 1  

หมูที่ 2 และหมูที่ 3
4,019,000 0 0

โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ซอยฮานาฟ หมูที่ 2 0 350,000 0

1. โครงการขยายขางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 10,697,000 0 0

2. โครงการบุกเบิกถนน  หินคลุก  ซอย นิโอะ 199,000 0 0

คาที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

งบลงทุน

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 471,428 855,000 825,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 30,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 378,745 595,000 565,000

โครงการแขงขันกีฬาและกรีฑายะหริ่งสัมพันธเกมส 0 30,000 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 30,000 0

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 20,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 358,745 565,000 565,000

งบเงินอุดหนุน



48

ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 1,192,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 3,190,000

0 3,190,000

0 3,190,000

0 3,190,000

300,475 340,000 -3.23 %เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 299,339 372,000 360,000

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 14,915,000 13,365,000 13,193,889

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,915,000 13,365,000 13,193,889

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง 14,915,000 13,365,000 13,193,889

รวมงบลงทุน 14,915,000 13,365,000 13,193,889

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  ชุมชนบาลาดูวอ 0 0 1,353,000

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนอนามัย 0 0 1,366,100

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ชุมชนบางปูกือลอ

หมูที่ 3 ตําบลบางปู
0 1,270,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ชุมชนบางปูสุเหรา 

หมูที่ 2 ตําบลบางปู
0 1,270,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานแหงที่

 2
0 4,026,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค ชุมชนโตะโสม

หมูที่ 1 ตําบลบางปู
0 1,491,000 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอย ประปาเทศบาล หมูที่ 3 ตําบลบางปู 0 1,500,000 0

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง                       

ถนนกูโบรดาตู  ม.3
0 0 6,735,992

โครงการขุดลอกคลองบือเจาะ  เพื่อปองกันน้ําทวม  หมูที่ 1 0 0 0
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ป 2561 ป 2562

รายจายจริง ประมาณการ

ป 2560 ป 2563 ยอดตาง (%) ป 2564

0 13,200 11.25 %

9,750.07 19,440.19 0 %

6,888,600 7,389,900 -3.04 %

2,100,800 2,278,400 34.67 %

19,000 42,000 0 %

0 104,440 -25 %

353,192.14 0 0 %

0 61,824.1 0 %

0 49,000 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 0 0 %

0 63,397.44 0 %

0 0 1.02 %

0 232,200 0.7 %

0 0 0 %

750,134 815,004 0 %

10,421,951.21 11,408,805.73
10,421,951.21 11,408,805.73
10,421,951.21 11,408,805.73
10,421,951.21 11,408,805.73
45,515,583.02 42,931,459.58รวมทุกแผนงาน 54,685,620.65 73,809,731 74,501,612

รวมงบกลาง 10,065,692.6 15,535,771 16,279,983
รวมแผนงานงบกลาง 10,065,692.6 15,535,771 16,279,983

รวมงบกลาง 10,065,692.6 15,535,771 16,279,983
รวมงบกลาง 10,065,692.6 15,535,771 16,279,983

เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 30,000 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 718,730 0 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 0 782,196 790,148

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 0 233,350 234,990

เงินทุนการศึกษา 0 10,000 10,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 63,400 63,400

เงินคากระแสไฟฟาสาธารณะ 0 300,000 300,000

เงินชวยพิเศษ 0 10,000 10,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 65,445 65,445

โครงการจัดการจราจร 0 0 0

สํารองจาย 0 400,000 300,000

รายจายตามขอผูกพัน 413,061.78 0 0

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,946,400 3,225,600 4,344,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 9,500 120,000 120,000

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 13,961.82 907,600 907,600

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,664,700 9,000,000 8,726,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 16,180 18,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลบางปู 
อําเภอ ยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 74,501,612 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 13,043,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,890,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุกานายกเทศมนตร ี        
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได                     

      

   
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายกเทศมนตร ี
และรองนายกเทศมนตรี   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี                        
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี   
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ 
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได   
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษแกนายกเทศมนตรีและ 
รองนายกเทศมนตรี   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได                     

      

   
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 207,360 บาท 

      

 1.  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
                                             ตั้งไว  120,960  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกเลขานุการ
นายกเทศมนตรี   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน    
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได                                  
 2.  คาตอบแทนรายเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
                                              ตั้งไว  86,400  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนแกท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี     
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได      
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา 
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน   
และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก  
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล               
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557   
ตั้งจายจากเงินรายได                          

      

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,041,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,617,160 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  จํานวน 8 อัตรา 
พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  
(ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  
โดยตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 463,320 บาท 

      

 1. เงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนง                                ตั้งไว  151,200  บาท      
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงิน 
ประจําตําแหนงใหกับ ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ 
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547  
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว
28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548  ตั้งจายจากเงินรายได 
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2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี 
พิเศษ (สปพ.)                           ตั้งไว  240,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  8 อัตรา   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
3. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  พนักงานเทศบาล 
                                           ตั้งไว  72,120  บาท       
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษแกพนักงานเทศบาล   ตําแหนง                 
 ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   
และเจาพนักงานทะเบียนและบัตร 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) คําสั่งเทศบาลตําบลบางปู ท่ี 33/2554   
ลงวันท่ี 24  มีนาคม  2554  
2) คําสั่งเทศบาลตําบลบางปู ท่ี  175/2556  ลงวันท่ี 10  
กันยายน  2556  เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเพ่ิม
พิเศษ  สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตั้งจายจากเงินรายได       

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 211,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล                   
 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หวัหนาฝายอํานวยการ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรา        
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได      

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจาง
ท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว
36  ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง   
ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 210,000 บาท 

      

  1.  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว   ตั้งไว  60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง
ท่ัวไปจํานวน 5 อัตรา 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฉบับท่ี2 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี  
(ก.ท.จ.ปตตานี) เรื่อง  หลักเกณฑการใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  ในการประชุมครั้ง
ท่ี  7/2558 เม่ือวันท่ี23 กรกฎาคม  2558   
ตั้งจายจากเงินรายได  
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ (สปพ.)               ตั้งไว  150,000  บาท            
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน   
5  อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 5,103,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 260,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

จํานวน      20,000 บาท 

      

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน 
เทศบาล และลูกจาง                    ตั้งไว  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง เชน  คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ ของ
คณะกรรมการ คาใชสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
และใหหมายความรวมถึงคาสมนาคุณดวย คือ คาตอบแทน
การออกขอสอบ การตรวจกระดาษคําตอบการสอบสัมภาษณ                   
การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมิน
บุคคล และทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย คาทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร แลคาตอบแทน 
เจาหนาท่ีดําเนินการคัดเลือกฯลฯ เปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก 
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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พ.ศ.2555  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงินรายได 

   
คาเบ้ียประชุม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สามัญ  คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                  
พ.ศ. 2547แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ขอ 105    
โดยอาศัยหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล     
ท่ีดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาท่ีดํารง
ตําแหนงรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการ 
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงิน 
คาเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตั้ง
จายจากเงินรายได 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป
ผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันท่ี15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได   
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ตําแหนง  
ปลัดเทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2549  
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ. 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาใชสอย รวม 3,330,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
คาโฆษณาและเผยแพร  วารสาร  ปฏิทินและเอกสารตางๆ 
คาธรรมเนียม 

จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร วารสาร ปฏิทินและ
เอกสารตางๆ คาธรรมเนียม   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี  9 ธ.ค. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง
อินเตอรเน็ต คาติดตั้งเว็ปไซต 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ  ติดตั้งไฟฟา คาติดตั้ง
โทรศัพท คาติดตั้งอินเตอรเน็ต  คาติดตั้งเว็ปไซต   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
2) หนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี  9 ธ.ค. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    

คาจางเหมาบริการในการจัดทําธงประดับเสาไฟฟา เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย 
วรางกูร รัชการท่ี 10 และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรม
ราชินี และพระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมท้ังของพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการจัดทําธงประดับ 
เสาไฟฟา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา  
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลท่ี 10 และสมเด็จ 
พระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมราชชนนี 
พันปหลวง รวมท้ังของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ  ถายเอกสาร จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ คาถาย
เอกสาร  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2559  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต (web site) จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาปรับปรุงและดูแล
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว 96  
ลงวันท่ี16 กันยายน 2553 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  
ท่ี มท 0407/ว 1284  ลงวันท่ี  10 พฤศจิกายน 2530 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียว 
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565  ) ผ.02 หนาท่ี 130 ลําดับท่ี 8  
ตั้งจายจากเงินรายได       

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
                                              ตั้งไว  20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร  คาใชจายเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมท้ัง คาบริการดวยและคาใชจายอ่ืนซ่ึงจําเปนตองจาย
เก่ียวกับการรับรองเพ่ือเปนคารับรองในการตอนรบับุคคล        
หรือคณะบุคคล ท่ีไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยม ฯลฯ โดย
ตั้งไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวง
มาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุทิศให 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  
28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ 
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได 
2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุม  ตั้งไว  20,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุม เชน คาอาหาร  
คาเครื่องดื่มตางๆ และ คาบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองจาย 
ท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือ 
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม 
กฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรปกครอง 
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ทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381ลงวันท่ี   
28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก 
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช 
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ   
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา เชน   
คาลงทะเบียนตามแผนดําเนินการฝกอบรมบุคลากร  
ทองถ่ิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบัน 
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินของ
พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หรือรวมกับสถาบัน
มหาวิทยาลัยของรัฐ คาลงทะเบียนในการประชุมสัมมนา  
และคาลงทะเบียนตางๆ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได   
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โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่นอ่ืนๆ และการทําประชามติ 

จํานวน 1,500,000 บาท 

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคาใชจายในการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  หรือสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ 
ระดับทองถ่ินอ่ืนๆ และการทําประชามติ เชน คาตอบแทนประธานกกต.
ทองถ่ิน, กกต.ทองถ่ิน ผอ.กกต.ทองถ่ิน,นายทะเบียนอําเภอ,นายทะเบียน
ทองถ่ิน, ผอ.ประจําหนวยเลือกตั้ง, กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเจาหนาท่ี
ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกตั้งคาใชจายในการจัดตั้งศูนยประสานงานการ
เลือกตั้ง คาจัดทําปายประกาศผลคะแนน คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก และพาหนะ
ของ กกต.ทองถ่ิน ผอ.กกต. ทองถ่ินคาใชจายในการจัดประชุม อบรม
บุคลากร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเลือกตั้ง คาประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  
คาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุท่ีใชในการเลือกตั้ง คาจัดพิมพบัตร
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งตัวอยาง คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดพิมพคูมือ การรับสมัคร กกต.ทองถ่ินและ กปน.  
คาจัดพิมพหนังสือประกาศระเบียบ ขอกําหนดคณะกรรมการเลือกตั้งวา
ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารคาจัดซ้ือหรือคาซอมแซม
หีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนนคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาอุปกรณประจํา
หนวยเลือกตั้ง คาซอมแซมวัสดุประจําสํานักงาน ท่ีใชในการเลือกตั้ง  
คาซอมแซมรถยนตท่ีใชในการเลือกตั้ง คาน้ําประปา คาไฟฟา  
คาโทรศัพท คาไปรษณีย สงหนังสือถึงเจาบาน คาจางทําความสะอาด  
คาเชาเต็นท คาจางเหมาพาหนะขนสงวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง                    
คาอาหาร เครื่องดื่มสําหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง คาวัสดุท่ีใช
ในการเลือกตั้งและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0808.2/ว 3028 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน
6 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจาํป งบประมาณ พ.ศ.2562  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0808.2/ว3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ  
การตั้งงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี  128  ลําดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล
เชน คาอาหารเครื่องดื่ม ของรางวัลตางๆฯลฯ    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565) 
ผ.02 หนาท่ี 112 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนดําเนินการ แผนพัฒนาเพ่ิมเติม  
การจัดประชุมประชาคมตางๆ และการจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ เชน
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ  คากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ คาปาย คาสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี  
12  มีนาคม  2553 เรื่อง การขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการ 
พัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
ผ.02 หนาท่ี 113 ลําดับท่ี  4  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล 
พบประชาชน เชนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน
สําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ   
คาเชาเครื่องเสียง คาปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ และคาใชจายอ่ืน 
ท่ีจําเปน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ 
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินถ่ิน(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี  112 ลําดับท่ี  2  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากร 
ของเทศบาล 

จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากรของเทศบาล เชน คาจัดอบรมพนักงาน
เทศบาล  คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาปาย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเอกสารตางๆ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน ท่ี มท  
0810.3/ว 615 ลงวันท่ี 21  มีนาคม  2560 เรื่อง  
ขอความรวมมือดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต  
ประจําป 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี 127  ลําดับท่ี  3  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากร เทศบาลตําบลบางปู 

จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
คณะผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล  
บุคลากรเทศบาลตําบลบางปู  เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความรูตางๆ ของบุคลากรทองถ่ิน เชน คาอาหาร   
คาพาหนะ  คาท่ีพัก คาของท่ีระลึก คาสมนาคุณวิทยากรฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี 126  ลําดับท่ี  1  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
เทศบาลตําบลบางปู 

จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการ 
ปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปู  
เชน คาจัดอบรมพนักงานเทศบาล  คาอาหาร  คาอาหารวาง   
คาเครื่องดื่ม  คาปาย คาสมนาคุณวิทยากร  คาเอกสารตางๆ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน ท่ีมท 0810.3/
ว 615 ลงวันท่ี 21  มีนาคม  2560 เรื่อง  
ขอความรวมมือดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอด
ทุจริต ประจาํป 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี 127  ลําดับท่ี  2  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม 
ราชกุมารี 

จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  สงเสริม 
สนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ  
คาสมนาคุณวิทยากร  คาของท่ีระลึก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลพันธุกรรมพืช ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/
ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี  139  ลําดับท่ี  1  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัว รัชกาลท่ี ๑๐และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี 
และพระบรมราชชนนีพันปหลวงรวมท้ังของพระบรมวงศานุวงศทุก
พระองค เชน การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10  
และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรม 
ราชชนนีพันปหลวงรวมท้ังของ พระบรมวงศานุวงศ  
ทุกพระองค เชน การเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ เชน  
คาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหาร 
วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาตกแตงรูปพระบรมฉายาลักษณ คา
ดอกไม และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน 
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม 
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
ผ.02 หนาท่ี 114 ลําดับท่ี 6  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 325,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑท่ีดินและ 
สิ่งกอสราง หรือวัสดุ ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องถายเอกสาร  เครื่องกอปป พริ้นเตอร  เครื่องใชไฟฟา 
ตางๆ โตะ เกาอ้ี รถยนตสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการบริหาร 
งานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาวัสดุ รวม 663,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชใน 
สํานักงานเชน  กระดาษ ปากกา กาว แฟม ตรายาง ซอง  
ธงชาติ แบบพิมพ สมุดบัญชี น้ําดื่ม ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  
ปายชื่อสํานักงานกุญแจ ปายทําเนียบผูบริหาร ปายทําเนียบ
ประธานสภาและรองประธานสภา และทําเนียบแผนภูมิสายการ
บังคับบัญชา แผงปดประกาศ แผนปายตางๆ เครื่องคํานวณเลข  
พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ แปรง  ไมกวาด เขง ผาปูโตะ จาน ถวยชาม
ชอน สอม แกวน้ํา จานรอง  กระจกเงา ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ึ มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
 ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใชในการประชาสัมพันธ ไมอัด สี  
แปรงทาสี ตะปู และอ่ืน ๆ  
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่  
น้ํากลั่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระจกมองขาง
รถยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฟลมกรอง
แสง ประแจตาง ๆ เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี  
1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล        
เบนซิน แกสหุงตม น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี เปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16   
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 
1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปลิว/โปสเตอร คาเย็บหนังสือ หรือ 
เขาปกหนังสือ ฯลฯ  
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ  
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ ตลับผงหมึก หรือผาหมึก 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิลเมาส  
เครื่องอานและบันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุอ่ืน จํานวน 3,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเภทอ่ืนได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได  
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คาสาธารณูปโภค รวม 850,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 480,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสํานักงานเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี  
1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
คาบริการโทรศัพท จํานวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท คาบริการอินเตอรเน็ต และคาใชจาย 
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ คาบํารุงรักษา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาซ้ือดวงตราไปรษณี 
ยากร คาสงธนาณัติ  คาเชาตูไปรษณีย  คาโทรเลข คาโทรสาร 
เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 180,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  
คาเชาวงจร  คาเชาพ้ืนท่ี โดเมนเนม และคาอัฟเดทขอมูล
ตางๆ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับเว็ปไซต  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม  ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

 
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

  
โครงการจัดการจราจร จํานวน 35,000 บาท 

      

-เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดการการจราจร ใหกับสถานี
ตํารวจภูธรยะหริ่ง 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   
ผ.02 หนาท่ี  129  ลําดับท่ี 6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

  
โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริยและงานวันสําคัญ
ทางศาสนาอําเภอยะหริ่ง 

จํานวน 15,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญสถาบัน 
พระมหากษัตริย และงานวันสําคัญทางศาสนา อําเภอยะหริ่ง  
ใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอยะหริ่ง      
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสืออําเภอยะหริ่ง ท่ี ปน 0518/ว1871 ลงวันท่ี  
8 พฤษภาคม 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว  
3616 ลงวันท่ี  24  มิถุนายน ป 2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02  หนาท่ี 115  ลําดับท่ี  7 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,174,840 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 2,832,840 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,832,840 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,903,080 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา 
พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 260,880 บาท 

      

 1. เงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจํา 
ตําแหนง                                   ตั้งไว  67,200  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินประจํา 
ตําแหนงใหกับ ผูอํานวยการกองคลัง 
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ีมท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ 
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฎิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี 
พิเศษ (สปพ.)                           ตั้งไว 180,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 6อัตรา 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ีมท 0809.2/ว 138 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ 
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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 3. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) พนักงานเทศบาล 
                                             ตั้งไว  13,680  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษแกพนักงานเทศบาล 
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809:2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของปกครอง
สวนทองถ่ิน 
2)คําสั่งเทศบาลตําบลบางปู ท่ี33/2554 ลงวันท่ี 24 มีนาคม           
2554 เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการ 
สูรบ (พ.ส.ร) ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได       

      

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 253,680 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินคาจางใหลูกจางประจําตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน 
และบัญชีพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินคาจาง  
เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท  
0809.2/ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร 
งานบคุคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      

 1. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี 
พิเศษ (สปพ.)                         ตั้งไว  30,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท0809.2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท 

      

 1. คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ตั้งไว 432,000 บาท        
เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 
138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบคุคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท 

      

 1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว      ตั้งไว  24,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงาน 
จางท่ัวไป  จํานวน  2  อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ 
ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี  
(ก.ท.จ.ปตตานี)เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานเทศบาล   
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพ่ิมการ 
ครองชีพชั่วคราว(ฉบับท่ี 2) ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558   
เม่ือวันท่ี  23  กรกฎาคม  2558  ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี 
พิเศษ (สปพ.)                          ตั้งไว  60,000  บาท   
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจางท่ัวไป            
จํานวน 2  อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ีมท 0809.2/ว 
138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบดําเนินงาน รวม 1,339,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 444,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  1.  คาตอบแทนแกบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือ 
หรือจัดจาง                             ตั้งไว  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแกบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาทิคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับ
แตงตั้ง ใหรับผิดชอบจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจางฯลฯ,
คณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบจัดทํา
แบบสรุปรายงานการกอสราง,คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคาคณะกรรมการซ้ือหรือจางโดยวิธีคัดเลือก,
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง,        ,
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซ้ือหรือจางกอสราง,  
ผูควบคุมงาน,คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
โดยบุคคลท่ีไดรับแตงตั้งไดรับคาตอบแทนไมเกินคน
ละ 1,200 บาท ตองาน และคณะกรรมการชุดตางๆ โดย 
รับคาตอบแทนในอัตราประธานกรรมการไมเกิน 1,500 บาท 
ตอครั้งท่ีมาประชุม และกรรมการไมเกินคนละ 1,200 บาท  
ตอครั้งท่ีมาประชุม  
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
(1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0402.5/
ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน  2560  
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0803.3/ว  
1953 ลงวันท่ี 25  กันยายน  2560 ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
ผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได   

      

   
คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน 
เทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2549  
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว  
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 101 
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาใชสอย รวม 605,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสารและคาธรรมเนียม
ตางๆ  ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวาง 
บรรทุกคาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสาร
และคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว  
3523 ลงวันท่ี  20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ 
คณะบุคคลท่ีมาเยี่ยมชมหรือตรวจงานของกองคลัง   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน 
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง  
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  คาบริการทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการลงทะเบียน  
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  
คาลงทะเบียนหรือคาธรรมเนียมตามแผนฝกอบรมบุคลากร 
ทองถ่ินของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถ่ิน  หรือคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ ฯลฯ สําหรับพนักงานและ
ลูกจางท่ีเขารับการฝกอบรมและการสัมมนาโครงการตางๆ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง 
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน  คาจางสํารวจขอมูล 
ภาคสนามเก่ียวกับท่ีดินและทรัพยสินและ คาคัดลอกขอมูล 
ท่ีดินและทรัพยสินท่ีมีการเปลี่ยนแปลง    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2550 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท  
0808.3/ว 462 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67ลงวันท่ี 9 
มกราคม 2555  
4) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.3/ว 483  
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)   
ผ.02 หนาท่ี  116  ลําดับท่ี 1  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินท่ีชํารุด 
เสียหายไดแก รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร 
หรือพัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท  
0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว  
3523 ลงวันท่ี  20 มิถุนายน 2559 ตั้งจายจากเงินรายได  

      

 
คาวัสดุ รวม 265,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของตางๆ เชน เครื่องเขียนแบบพิมพสําหรับ
ใชในกิจการกองคลงั  และอ่ืนๆ ฯลฯ       
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณไฟฟาเชน สายไฟ สวิทซไฟ  
และอ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณทําความสะอาด เชน ไมกวาด
แปรงถูพ้ืน  น้ํายาหรืออุปกรณ และอ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเก่ียวกับยานพาหนะ 
เชน แบตเตอรี่ ยาง ฟลมกรองแสง หรืออุปกรณ อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561  
ตั้งจายจากเงินรายได      

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 30,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  
สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนต หรือ อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 
0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปลิว/โปสเตอรหรือ 
แผนปายไวนิล หรืออ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดั้งนี้   
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท. 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 2) หนังสือกรม 
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1536 
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 25613) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  
มกราคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน  
ตลับผงหมึก แฮนดี้ไดรฟ  เมาส  หรืออุปกรณ อ่ืนๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
 ท่ี  มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน  2559  
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
 ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24  มกราคม 2561  
 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 
คาสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท 

  
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบริการสงไปรษณีย คาดวงตราไปรษณีย  
คาสงธนาณัติ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้หนังสือกรมสงเสริม 
การปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556  ตั้งจายจากเงินรายได   
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งบรายจายอ่ืน รวม 3,000 บาท 

 
รายจายอ่ืน รวม 3,000 บาท 

  
รายจายอ่ืน       

   
เงินภาษีถอนคืน จํานวน 3,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาถอนเงินคืนแกผูชําระภาษีคาธรรมเนียม  
ใบอนุญาต ฯลฯ ท่ีเจาหนาท่ีจัดเก็บผิดพลาด   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2548 หมวด 9  ขอ 94 (1)  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,283,440 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 1,177,440 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,177,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 236,640 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา                               
พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป(ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน) โดยตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 35,040 บาท 

      

 1. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ (สปพ.)                  ตั้งไว 30,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  
1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
2. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร) พนักงาน
เทศบาล                               ตั้งไว  5,040  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง  
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ
คาตอบแทนการชวยเหลือเจาหนาท่ี และประชาชนผูปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ หรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกัน
อธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ 
ประเทศ พ.ศ. 2521  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุง
คาจาง จํานวน 1 อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 5)จํานวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ  2564 - 
2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณ ตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      

 1. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ (สปพ.)                  ตั้งไว 30,000 บาท  
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 
อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                                        

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 432,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน4 อัตรา    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท           
0809.5/ว36  ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558      
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 168,000 บาท 

      

 1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว  48,000  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง
ท่ัวไป จํานวน 4 อัตรา                              
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)   
ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ (สปพ.)               ตั้งไว 120,000 บาท   
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจางท่ัวไป           
จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป                             
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งบดําเนินงาน รวม 1,091,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 86,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

จํานวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู
ประสบสาธารณภัย เชน อปพร. หนวยกูชีพกูภัยเปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3795 ลงวันท่ีวันท่ี17 พฤศจกิายน 2552  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3358 ลงวันท่ี29 ตุลาคม 2553 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล                       
ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  ผูซ่ึงไดรับคําสั่งให                          
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550  ตั้งจายจากเงินรายได   

      

  
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2549   
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
4) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 
คาใชสอย รวม 680,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

   

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คา โฆษณาและเผยแพร คาวารสารและ
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสาร
และคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ     
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 255 ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

   
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน ตลอดจนการแกไข
ปญหาภัย  ธรรมชาติ 

จํานวน 300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
และ ปองกันตลอดจนแกปญหาภัยธรรมชาติ เชน  
วาตภัย ปญหาภัยแลง ปญหาน้ําทวม หรือความเดือดรอน
จากเหตุอ่ืน ๆ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565)  ผ.02 หนาท่ี  56 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันไฟปา
และหมอกควัน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม เอกสารตาง ๆ  
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  
ผ.02 หนาท่ี 131 ลําดับท่ี 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

   
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน เทศกาล ปใหม หรือเทศกาลสงกรานต เปนตน 

จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการปองกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม
หรือเทศกาลสงกรานต เปนตน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร
เครื่องดื่ม เอกสารตาง ๆ ปายประชาสัมพันธและวัสดุ
จราจร ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0804.5/ว 1634ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557  
2)หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธนัวาคม 2561 
3)หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว1346 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว 1464ลงวันท่ี 5 เมษายน 2562  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565)                                                             
ผ.02 หนาท่ี 131 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการฝกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก  อปพร. จํานวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวน
สมาชิกอปพร. เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร                          
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม เอกสารตาง ๆ ปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
 ผ.02 หนาท่ี 131 ลําดับท่ี 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง หรือวัสดุ ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ถายเอกสารเครื่องกอปปพริ้นเตอร เครื่องใชไฟฟา ตางๆ 
โตะ เกาอ้ี รถยนตดับเพลิง รถน้ํา ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาวัสดุ รวม 325,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระดาษ ปากกา กาว แฟม ตรา
ยาง ซอง .ธงชาต ิแบบพิมพ สมุดบัญชี น้ําดื่ม ท่ีถู
พ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร ปายชื่อสํานักงาน กุญแจ ปาย
ทําเนียบผูบริหาร ปายทําเนียบประธานสภาและรอง
ประธานสภา และทําเนียบแผนภูมิ สายการบังคับบัญชา  
แผงปดประกาศแผนปายตางๆ เครื่องคํานวณเลข ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เชน เทปพัน สายไฟฟา หลอดไฟฟา                               
ปลั๊กไฟฟา เบรกเกอร สายอากาศ โคมไฟฟา หมอแปลง  
ไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉายสปอตไลท และวัสดุ
อ่ืนๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี16
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี ่น้ํากลั่นแบตเตอรี่  
ยางนอก  ยางใน หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต กันชน
รถยนต เบาะรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฟลมกรองแสง ประแจ
ตาง ๆ กรวยจราจร เปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันดีเซล เบนซิน แก็สหุงตม
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา ถุงเทา  
รองเทา เสื้อชูชีพ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558  ตั้งจายจากเงินรายได  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือเปนคาจัดซ้ือสายสงน้ํารถดับเพลิง หัวฉีดน้ํา ถังเคมี
ดับเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558 ตั้งจายจากเงินรายได  

      

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

 
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

    
โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานท่ีกลาง) 

จํานวน 15,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม 
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(สถานท่ีกลาง) ระดับอําเภอ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมโพธิ์ ไดแก  
คาวัสดุสํานักงาน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
คาจางเจาหนาท่ีประจําศูนยและคาใชจายอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวของ  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2 / ว 516 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2563 หนาท่ี  3  ลําดับท่ี 1  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถานท่ีฝกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม
คาวัสดุ  อุปกรณ คาเชาอุปกรณ ตางๆ คาอาหาร    
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร   
คายานพาหนะ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการฝกอบรมฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ /หนังสือสั่งการ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
440ลว 13 ก.พ. 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ 
ตั้งงบประมาณสําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยพิบัติฯ 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก 
อบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  
พ.ศ. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน                                   
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2563
ผ.02 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,719,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,426,780 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,426,780 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,092,780 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา คือ ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน และเจาพนักงาน
ธุรการ พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน) โดยตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 142,000 บาท 

      

  
1.เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว   22,000   บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงาน 
สวนทองถ่ิน ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2) ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พ้ืนท่ี พิเศษ (สปพ.)             ตั้งไว  120,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล 
จํานวน 4  อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
การศึกษา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจางท่ัวไป 
จํานวน 1 อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ท่ี มท 0809.5/ว36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท 

      

  1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว  12,000 บาท            
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง
ท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน 
ทองถ่ิน ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)                ตั้งไว  30,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน  
1  อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 68,000 บาท 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานเทศบาล  
พนักงานจางท่ัวไปผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  
ท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 
พ.ศ. 2549  
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาใชสอย รวม 130,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาวารสารและ
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร   
คาวารสารและคาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง  คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักคาบริการจอด
รถ ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา ตาม
แผนการดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน หรือรวมกับ
สถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน คาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑท่ีดินและ 
สิ่งกอสราง หรือวัสดุ ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร  
เครื่องกอปปพริ้นเตอร เครื่องใชไฟฟา  ตางๆ โตะ                            
เกาอ้ี ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาวัสดุ รวม 53,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระดาษ ปากกา กาว แฟม ตรายาง 
ของธงชาติ แบบพิมพ สมุดบัญชี น้ําดื่ม ท่ีถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน2559                  
2) หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอรพูกัน และ
ส ีฟลม แถบบันทึกภาพหรือเสียงรูปสีหรือขาวดําท่ีไดจาก
การลางอัดขยาย ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน   
2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผนหรือจานบันทึกขอมูลหัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพตลับ ผงหมึกหรือผาหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอรกระดาษตอเนื่องสาย
เคเบิล แปนพิมพ เมาสเครื่องอานและบันทึกขอมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  
มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,042,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,042,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ. จํานวน 3,042,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน  
คนละ20 บาท จํานวน 200 วนั  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
3616 ลงวันท่ี  24  มิถุนายน ป 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2565) ผ.02 หนาท่ี 
65  ลําดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

      

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,283,360 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,283,360 บาท 

   
คาวัสดุ รวม 1,283,360 บาท 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,283,360 บาท 

      

  1.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอาหารเสริม  
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. รวมถึงรายจายท่ีตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนตน  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว3616 ลงวันท่ี  24  มิถุนายน ป 2559 เรื่อง ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
ผ.02 หนาท่ี  66  ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 11,385,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 8,299,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 8,299,200 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,476,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา  
พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง 
สามป (ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน) โดยตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,600 บาท 

      

  1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว  42,600  บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
เทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี2)  
ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)          ตั้งไว  120,000  บาท      
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน   
4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุขฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566   และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,752,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานจางท่ัวไป ท่ีปฏิบัติ 
หนาท่ีรักษาความสะอาด จํานวน 44 อัตรา 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสือสั่งการดังนี้   
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท        
0809.5/ว36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 1,848,000 บาท 

      

  1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว  528,000 บาท  
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจาง
ท่ัวไป  จํานวน 44  อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้    
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน 
ทองถ่ิน ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี2)  
ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)            ตั้งไว  1,320,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจางท่ัวไป จํานวน  
44 อัตรา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบดําเนินงาน รวม 2,716,800 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 376,800 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 120,000 บาท 

      

 คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ตั้งไว 120,000 บาท                       
เพ่ือเปนคาปวยการชดเชย การงานหรือเวลาท่ีเสียไป  
เพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ท่ีมีภูมิลําเนาอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีใกลเคียง ท่ีไดรับคําสั่งชวย
สนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพึง
จากผูบริหารทองถ่ิน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน และการเบิก
คาใชจาย พ.ศ.2562  ตั้งจายจากเงินรายได     

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 180,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ใหแกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางท่ัวไป 
ผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 46,800 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)                    
พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3
พ.ศ. 2549  
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาใชสอย รวม 1,280,000 บาท 

   
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
คาธรรมเนียมท่ีท้ิงขยะมูลฝอย จํานวน 950,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการตางๆ ไดแก  
คาธรรมเนียมท่ีท้ิงขยะมูลฝอยของเทศบาล คาธรรมเนียม 
ตางๆ และคาจางเหมาบริการ อ่ืนๆ ตลอดจนคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี
16 กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

      

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จํานวน 60,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
คาพาหนะคาเชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาล และลูกจางตามระเบียบราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตามแผนการ
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินหรือรวมกับ 
สถาบันมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน  คาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
คาซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหายไดแก รถยนตบรรทุกขยะ   
รถดูดสิ่งปฏิกูล  รถกระบะ 4 ประตู  รถจักรยานยนตของกอง
สาธารณสุข เครื่องพนหมอกควันเครื่องตัดหญา รถเข็นขยะ   
เลื่อยยนต ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการบริหาร 
งานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัท่ี  
19 มีนาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาวัสดุ รวม 1,060,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของตาง ๆ เชน กระดาษ  
ปากกา  ดินสอ  ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ 
แฟม ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพัน
สายไฟ  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สวิตชไฟฟา  หลอด
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ   
เบรกเกอร  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน                              
2558 ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 250,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตาง ๆ เชน ไมกวาด แปรง   
ถังน้ํา  ผงซักฟอก บุงก๋ี  จอบ  มีดพรา พลั่ว  ถังขยะแบบ 
พลาสติก ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 วันทีมิถุนายน 2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไม ส ีทินเนอร ปูนซีเมนต สังกะสี  
ดินถม สายยาง ทราย หิน เหล็กเสน เหล็กแผน กระเบื้อง 
แปรงทาสี  อลูมิเนียม ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558                               
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน  
กระจกมองขางรถยนต  กันชนรถยนต  น้ํามันเบรก  
เบาะรถยนต ฯลฯ เปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต 
บรรทุกขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล รถกระบะ 4 ประตู  
รถจักรยานยนตของกองสาธารณสขุ  เครื่องพนหมอก
ควัน เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญา เครื่องพนยุง
แบบละอองฝอย ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเวชภัณฑ  น้ํายาตางๆ เชน น้ํายากําจัดยุง
ยากําจัดหนู  เคมีภัณฑ ทรายอะเบต  ฯลฯ เปนตน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558                                    
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช และ
สัตว เชน น้ํายาฆาหญา  น้ํายาฆาแมลง ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559                         
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558                          
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปลิว /โปสเตอร คาเย็บหนังสือ  
หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกาย เสื้อ รองเทา  
ถุงมือ  ชุดพนหมอกควันใหพนักงานจางท่ัวไปท่ีปฏิบัติงาน
กวาดถนน และประจํารถขยะ ฯลฯ         
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน2558                     
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผนดิสก  ตลับผง หมึก เมาส                     
หัวพิมพ เทปบันทึกขอมูล  ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 369,500 บาท 

 
คาครุภัณฑ รวม 369,500 บาท 

  
ครุภัณฑงานบานงานครัว       

   
คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  ย่ีหอ  Robin  
จํานวน 1 เครื่อง 

จํานวน 9,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
ยี่หอ Robin  จํานวน 1 เครื่อง  เปนเครื่องตัดหญาแบบ
สะพาย  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา  
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี พรอมใบมีด  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 (มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)                               
ผ.03 หนา 153 ลําดับท่ี 1  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาจัดซ้ือถังขยะพลาสติก  แบบมีลอเล่ือน จํานวน 20 ถัง จํานวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังขยะพลาสติกแบบมีลอเลื่อน   
จํานวน  20  ถัง  ขนาดบรรจุ  660  ลิตร   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 (ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายตามราคาทองตลาด) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)                                               
ผ.03  หนา 153  ลําดับท่ี 2  ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 970,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 810,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย
เพ่ือควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพ
อนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียเพ่ือควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ  
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน คาจัดอบรมศึกษาดู
งาน คาวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ และคากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรม
ในโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560   
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/  
ว0263 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810/.5 ว 627 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565) ผ.02 หนาท่ี 141   
ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 

      

        
 

      



110 
 

 
โครงการเทศบาลนาอยู จํานวน 100,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาล 
นาอยู เชน คาจัดอบรมศึกษาดูงาน คาสื่อประชาสัมพันธ    
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณและคากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ
ท่ีจําเปนในการอบรมในโครงการตางๆ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน ( 2561 ถึง พ.ศ. 2565)                       
 ผ.02 หนา 57  ลําดับท่ี 1  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

 
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็ง
และย่ังยืน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ประทานเกลือไอโอดีนในครัวเรือน  เชน  คาจัดอบรมศึกษา 
ดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธคาวัสดุ
อุปกรณ และคากิจกรรมอ่ืนๆฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรมใน
โครงการ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้                            
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0810.5/1175ลงวันท่ี  25 เมษายน  2561 เรื่อง ขอความ 
รวมมือในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน                 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  -
เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ผ.02 หนา 58 ลําดับท่ี 4  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการปองกันและระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

จํานวน 300,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและ 
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  เชน  
คาจัดอบรมศึกษาดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร คาสื่อ 
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ และคากิจกรรมอ่ืนๆ  
ฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรมในโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว  
2120 ลงวันท่ี9 เมษายน 2563   
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท.0819.3/ว 1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563    
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท.0808.2/ว 1433 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563    
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 ผ.02 หนาท่ี 4 ลําดับท่ี 1  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

 
โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/ 
เยาวชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 250,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดแกยุวชน/เยาวชนในเขต
เทศบาล เชน คาจัดอบรมศึกษาดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคากิจกรรม
อ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรมในโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท  
0816.5/ว 2726 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ผ.02 หนา 75  ลําดับท่ี  1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการรูเทาทัน ปองกันเอดส จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรูเทาทัน 
ปองกันเอดส เชน คาจัดอบรมศึกษาดูงาน คาสมนาคุณ
วิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และ 
คากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรมในโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557   
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน (พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
ผ.02 หนา 60  ลําดับท่ี 9  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
โครงการสงเสริมดานส่ิงแวดลอมในชุมชน จํานวน 20,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอมในชุมชน เชน คาจัดอบรมศึกษาดูงาน  
คาสมนาคุณวิทยากร คาสื่อประชาสัมพันธ คาวัสดุ
อุปกรณ และคากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการอบรมใน
โครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ..2565) ผ.02 หนา 57 ลําดับท่ี  2   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข เชน คาจัดอบรมศึกษา 
ดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธ   
คาวัสดุอุปกรณ และคากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ ท่ีจําเปนในการ
ดําเนินโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน  
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ผ.02 หนา 58  ลําดับท่ี 5 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก จํานวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเชน คาจัดอบรมศึกษาดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาสื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ  และคากิจกรรม
อ่ืนๆ ฯลฯ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันท่ี  24  มิถุนายน  2559 เรื่อง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 3028  ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
ผ.02 หนา 60  ลําดับท่ี 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 60,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม ตามแนวทางโครงการ 
พระราชดําริดานสาธารณสุขเชน  คาจัดอบรมศึกษาดูงาน         
คาสมนาคุณวิทยากร  คาสื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณ   
และคากิจกรรมอ่ืนๆ ฯลฯ  ท่ีจําเปนในการดําเนินงานโครงการ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว  
3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว              
3028  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาของทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ผ.02 หนา 59  ลําดับท่ี 6   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,262,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,360,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,360,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,420,500 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลจํานวน 4 อัตรา  
พรอมท้ังเงินปรับปรุง 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป(ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน) โดยตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 130,000 บาท 

      

 1. เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว   ตั้งไว 10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1  อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)   
ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี  
พิเศษ (สปพ.)                      ตั้งไว  120,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล  
จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
1 ตําแหนง และหัวหนาฝายบริหารงานชาง 1 ตําแหนง  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว  จํานวน 12 เดือน                                                        
ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 540,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานจาง
ท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท                        
0809.5/ว36 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 210,000 บาท 

      

  1.  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจาง   
                                        ตั้งไว  60,000  บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ประกาศ ก.จ. ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจาง  และพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
(ฉบับท่ี 2)  ตั้งจายจากเงินรายได 
2. เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
พ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.)               ตั้งไว  150,000  บาท  
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานจาง
ท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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งบดําเนินงาน รวม 2,125,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 655,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

จํานวน 400,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง/ 
ตรวจรับงานจางกรรมการชุมชนท่ีไดรับแตงตั้งในการดําเนิน 
ตามโครงการตางๆ หรือการรับรองแบบกอสราง การตรวจ 
แบบกอสรางอาคาร คาตอบแทนชางผูควบคุมงาน กรรมการ 
ตรวจการจาง ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560   
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
3)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค.0402.5/ว156  
ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท. 0803.3/ว1953  
ลงวันท่ี 25 กันยายน 2560                                 
5)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค.0402.5/ว85  
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ัวไป  ผูซ่ึงไดรับคําสั่งให 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท.0808.4/ว1562 ลงวันท่ี   
15  พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงิน คาตอบแทนการ 
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล  
ท่ีมีสิทธิเบิกได  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน 
เทศบาลท่ีมีสิทธิ์เบิกได   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2549 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 
3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร      
พ.ศ. 2562 ตั้งจายจากเงินรายได 

      

คาใชสอย รวม 540,000 บาท 

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

  
คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาทําปายหรือแผงปดประกาศ   
การจางทําโปสเตอร  การบันทึกภาพยนตร  วีดีโอเทป   
วีดีทัศน  คาลางอัด ขยายรูปภาพ  การจางโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ  ในสื่อประเภทตางๆ เชน วิทย ุ
กระจายเสียง โทรทัศน  หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ  
ปายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ 
อยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง   
ตอเติม  เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง  ฯลฯ  เชน 
คาจางเหมาสูบน้ํา  คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีด
รถยนต  พวงมาลา  พวงหรีด  คาจางเหมาลาง ทําความ
สะอาดถนน  คาจางเหมาอ่ืนๆ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จํานวน 80,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   
ทําการอยางหนึ่งอยางใด  ท่ีอยูในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ของเทศบาล  เชน  ทําความสะอาดอาคาร  สงเอกสาร   
ตัดหญา  ตัดแตงก่ิงไมบริเวณสองขางทาง ดูแลรักษาตนไม
สวนไมประดับ  สวนหยอม  สนามหญา หรือท่ี
สาธารณะ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี
16 กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
3)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท.0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี  9  ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการ
จายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมปายยานพาหนะ คาธรรมเนียม
ศาล  คาธรรมเนียมท่ีดิน และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว
7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได   

      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ 

      

  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร 

จํานวน 90,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยง เดินทางคาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ  
ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม                                     
ในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ ในการไปราชการ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางตามระเบียบราชการ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555           
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาตาม
แผนการดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินของพนักงาน
เทศบาลทุกตําแหนง หรือรวมกับสถาบันมหาวิทยาลัยของ
รัฐ เชนคาลงทะเบียนในการประชุมสัมมนา  และคาธรรม
ลงทะเบียนตางๆเนียมตางๆ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557
ตั้งจายจากเงินรายได                                                  

  
 

  
 
 
 
 



121 
 

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   
คาซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหายไดแก รถยนตกระบะ   
รถยนตบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิดพรอมกระเชาฯ 
รถยนตกระเชาซอมไฟฟา ถนนและคูระบายน้ําฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการบริหาร 
งานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

      

 
คาวัสดุ รวม 930,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

เพ่ือจัดซ้ือสิ่งของตางๆ เชน กระดาษ  ปากกา  ดินสอ   
ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ แฟม  แบบพิมพ ฯลฯ
สําหรับใชในกองชาง   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558         
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  ฟวส  เข็มขัดรัดสายไฟฟา  เทปพัน
สายไฟ  สายไฟ  ปลั๊กไฟฟา  สวิตซไฟฟา  โคมไฟ  หลอดไฟ   
เบเกอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนท ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559                          
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  ไม  ส ีทินเนอร แปรง
ทาส ี ปูนซีเมนต  หิน  ทราย  ดินถมถม กระเบื้อง                    
สังกะสี  เหล็กเสน  เทปวัดระยะ  เหล็กฉาบ กระเบื้อง 
อลูมิเนียม ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ีมท 0808.2/ว 1248ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน   
หัวเทียนกระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟลมกรองแสงฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ีมท 0808.2/ว 1248ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ2562  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล  เบนซิน  แกสหุง
ตม  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบีน้ํามันไฮโดรลิค  ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558  
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746  
ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ2562  ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช และสัตว  วัสดุเพาะชํา  ใบมีด เชือก จานรอง
กระถาง สายยาง ผาใบหรือผาพลาสติก  หนากากปองกัน
แกสพิษ สปริงเกอร จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ ฯลฯ  
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559                            
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปลิว / โปสเตอร  คาเย็บ
หนังสือ หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ  แผนดิสก  ตลับผงหมึก เมาส 
หัวพิมพ  เทปบันทึกขอมูล  ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  
2558  ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบลงทุน รวม 120,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท 

   
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

    
คาจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 20,000 บาท 

      

  กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไมนอย
กวา 16 ลานพิกเซล  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
1.เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)  
2.ความละเอียดท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอร
ภาพ (Image sensor) ออพติคอลซูม 18 เทา 
3.มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 
4.สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือ
ขอมูลเต็ม หรือตองการเปลี่ยน 
5.สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได 
6.มีกระเปาบรรจุกลองโดยจัดซ้ือตามราคาทองตลาด
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมี กําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 100,000 บาท 

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    
คาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดคา K จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญา 
แบบปรับราคาไดคา K ใหแกผูประกอบอาชีพงาน
กอสราง ท่ีทําสัญญาปรับราคาได (คา K) กับเทศบาล
ตําบลบางปู ท่ีประสบปญหาขาดสภาพคลองทางการเงิน
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
 -เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุดท่ี ก(กวจ) 0405.2/ 
ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งบเงินอุดหนุน รวม 657,320 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 657,320 บาท 

   
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน       

    
โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหแกไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดปตตานี 

จํานวน 657,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการขยายเขต
ไฟฟาในเขตเทศบาล ใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
ปตตานี   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3616  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน ป 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561ถึง 2565)  
แกไข ครั้งท่ี 1/2563 ผ.02 หนา 2 ลําดับท่ี 1  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจภายโอน 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 1,030,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 1,030,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธในชุมชน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธในชุมชน เชน  คาปายไวนิล คาชุด
เสื้อกีฬา คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม เชน ( ผาเย็น ,
น้ํามันมวย, เครื่องดื่ม, น้ําแข็ง, ลูกฟุตบอล,วอลเลยบอล
,ตะกรอ ฯลฯ) เงินรางวัล คาของรางวัล หรือโล
รางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ และ 
คาอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ผ.02 หนาท่ี  124  ลําดับท่ี  6  ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
โครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมศาสนา จริยธรรม และ
เสริมสรางความสัมพันธ กลุมสตรี (กลุมมุสลิมะห) 

จํานวน 130,000 บาท 

      

  เพ่ือใชจายในการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม เชน  
คาปายไวนิล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร สําหรับฝกอบรม คาวัสดุตางๆในการจัด
กิจกรรม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565)              
ผ.02 หนาท่ี  123  ลําดับท่ี  4  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม 
เยาวชนภาคฤดูรอน เชนศาสนา วัฒนธรรมจริยธรรม  
ความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน  คาปายไวนิล  
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คารถ   
คาวัสดุตางๆ และคาอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561ถึง  
พ.ศ.2565) ผ.02  หนาท่ี  68  ลําดับท่ี 4   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายได
สงเสริมบทบาท  สําหรับ กลุมสตรี 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม 
ศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริมบทบาท
สําหรับกลุมสตรี เชน  คาจัดอบรม ศึกษาดูงาน คาจัดซ้ือ
กระดาษ แฟมใสเอกสาร ปากกาดินสอ ปากกาเมจิก ปาย
ไวนิล ของท่ีระลึก และวัสดุตาง ๆ และคาอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน
สําหรับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
ในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี 
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาสวนทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  
ผ.02 หนาท่ี 119 ลําดับท่ี 7  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคนในชาติ 

จํานวน 280,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของคน 
ในชาติ เชน การจดักิจกรรม กีฬานันทนาการ เพ่ือสราง 
ความรูรักสามัคคีของประชาชนในชุมชนยึดเหนี่ยวและ 
เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนไทยท้ังชาติ ฝกอบรม  
ประชุม ชี้แจงความเขาใจ เพ่ือสรางทัศนคติและจิตสํานึก 
ท่ีดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทโดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมและ
โครงการในการ ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
เชน คาปายไวนิลนิลคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายใน
การเดินทาง คารถคาใชจายในการดําเนินงานคาวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดกิจกรรม คาเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0310.4/ 
ว2128 ลงวันท่ี31 กรกฎาคม 2557เรื่อง การปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  
ผ.02หนา 67 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก เพ่ือฝกอบรมเยาวชน  
ภาคฤดูรอน 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน 
กิจกรรมสภาเด็กเพ่ือฝกอบรมเยาวชน ภาคฤดูรอน  เชน  
ปายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม เชน กระดาษ 
ปากกา แฟมเอกสาร ปากกาเมจิก และคาอ่ืนๆ  
ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
แหงชาติ พ.ศ. 2550  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)       
พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ 
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  
พ.ศ.2565) ผ.02 หนาท่ี  122 ลําดับท่ี  1    
ตั้งจายจากเงินรายได  

      

    
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพ่ือสนับสนุนวัสดุกีฬา
สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก และเยาวชน 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กเพ่ือสนับสนุนวัสดุกีฬาสงเสริมการออก
กําลังกายแกเด็ก และเยาวชน เชน  คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
กีฬา ตางๆ เชน ลูกฟุตบอล ลูกตะกรอลูก วอลเลยบอล                
ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ตะขาย
แบดมินตัน เชือกกระโดด นวมมวยไทย หมวกซอม
มวย ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี
2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  
พ.ศ.2565) ผ.02 หนาท่ี  122  ลําดับท่ี 2    
ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน  
เทศบาลตําบลบางปูคัพ กีฬาชุมชนสัมพันธ กีฬาผูสูงอายุ 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแขงขัน
กีฬาชุมชนของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน เทศบาลตําบลบาง
ปูคัพ กีฬาชุมชนสัมพันธกีฬา เชน  คาปาย
ประชาสัมพันธ  คาจัดซ้ือชุดเสื้อกีฬา คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตางๆท่ีจําเปน (ผาเย็น ,น้ํามัน
มวย,น้ําแข็ง, ลูกฟุตบอล,วอลเลยบอล,ตะกรอ ฯลฯ )  
เงินรางวัล คาของรางวัล หรือโลรางวัล คาตอบแทน
กรรมการ  คาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/22589 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินใน
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565)  ผ.02 หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 2 ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 
แหงชาติ  เชน คาของขวัญ  คาของรางวัล คาจางเหมา
บริการ คาตอบแทนการแสดงตางๆ คาอาหาร  
 เครื่องดื่ม ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  
พ.ศ.2565) ผ.02 หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 3   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

      

    
โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆท่ี
หนวยงานของรัฐและเอกชนไดจัดข้ึน 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดสงนักกีฬา 
เขาแขงขันกีฬารายการตางๆท่ีหนวยงานของรัฐและ
เอกชนไดจัดข้ึน  เชน  คาจัดซ้ือชุดกีฬา วัสดุอุปกรณท่ีใช
ในการฝกซอมและแขงขันกีฬา (ผาเย็น ,น้ํามันมวย,
เครื่องดื่ม,น้ําดื่ม ,น้ําแข็ง, ลูกฟุตบอล,วอลเลยบอล,
ตะกรอฯลฯ ) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป แขงขัน  
(คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ,คาเบี้ยเลี้ยง ผูฝกสอน/ผูควบคุมทีม
นักกีฬา ฯลฯ) คาจางเหมารถรับสงนักกีฬา  ผูฝกสอน/ 
ผูควบคุมทีมนักกีฬา ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565) ผ.02 หนาท่ี 69 ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 565,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 565,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

    
โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เชน คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณท่ี 
จําเปนตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับ
โครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวม การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565) ผ.02 หนาท่ี  72  ลําดับท่ี   5   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความ
สันติสุข 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิด
ดุลนบีสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความสันติสุข เชน คาปายไว
นิลคาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
สําหรับโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  
ผ.02 หนาท่ี  71  ลําดับท่ี  1  ตั้งจายจากเงินรายได 
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โครงการเย่ียมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือน 
ถือศีลอด 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยี่ยมเยียน
ผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด เชน คาปาย
ไวนิล  คาอินทผาลัม คาน้ําผลไม คากาแฟ คาชาลิป
ตัน  คาน้ําตาล  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับ
โครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565) ผ.02  หนาท่ี  71  ลําดับท่ี 2  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบคุณงามความดี
ในเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) 

จํานวน 165,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและ 
สนับสนุนการประกอบคุณงามความดีในเดือนถือศีลอด 
(รอมฎอน) เชน คาปายไวนิล  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและ การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565) ผ.02 หนาท่ี  71 ลําดับท่ี  3 ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 13,193,889 บาท 

  
งบลงทุน รวม 13,193,889 บาท 

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 13,193,889 บาท 

   
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

    
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดส่ีเหล่ียม สามแยก
ทางเขาประปาเทศบาล ถึง บานเชา ม. 3 

จํานวน 3,738,797 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม 
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. กวางภายใน  0.80 ม.  ยาว  416.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางปู 
1/2564  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 
16 กรกฎาคม 2556 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ.2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2563 ผ.02 หนาท่ี 5 ลําดับท่ี 2   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอน 
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โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง  
ถนนกูโบรดาต ู ม.3 

จํานวน 6,735,992 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางบุกเบิกถนนหินคลุก 
หนา 0.20 ม. ลูกรังหนา 0.30 ม. ดินถม หนา 1.50 ม.  
กวาง 6.00 ม.  ความยาว 657.00 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไมนอยกวา 3,942.00 ตารางเมตร พรอมวางทอระบาย
น้ํา คอร.จํานวน 20 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลบางปู
2/2564 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  
พ.ศ.2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 /2563  ผ.02               
หนาท่ี 6 ลําดับท่ี 3  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอน จํานวน 2,629,592 บาท  
และเงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายไดท่ีลดลงจาก
เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดน
ใต จํานวน  4,106,400  บาท 

      

    
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค  ชุมชนบาลาดูวอ จํานวน 1,353,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและซอมแซม อาคาร
อเนกประสงค อาคาร คสล. 2 ชั้น สวนของโครงสราง
อาคารและงานสถาปตยกรรม ท้ังภายนอกภายใน งาน
ระบบไฟฟา และระบบประปารายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบางปู 3/2564 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี
16 กรกฎาคม 2556 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2565)                                 
ผ.02  หนาท่ี 136 ลําดับท่ี 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
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โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนอนามัย จํานวน 1,366,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและซอมแซม อาคาร
อเนกประสงค อาคาร คสล. 2 ชั้น สวนของโครงสราง
อาคารและงานสถาปตยกรรมท้ังภายนอกภายใน งาน
ระบบไฟฟา และระบบประปารายละเอียดตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลบางปู 4/2564 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ. 2562 
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565)               
ผ.02 หนาท่ี 137 ลําดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 16,279,983 บาท 

  
งบกลาง รวม 16,279,983 บาท 

   
งบกลาง รวม 16,279,983 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร
ฯลฯ โดยคํานวณในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทน
พนักงานและเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 
เรื่อง  การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง   
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด
ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 3)   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพ่ือใหความคุมครองแก
ลูกจางท่ีประสพอันตราย  เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณ 
ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางท้ังป (มกราคม –ธันวาคม) 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับท่ี 2 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 907,600 บาท 

      
  เพ่ือชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการของกองการประปา  

(ปรากฏในสวนท่ี 3)   ตั้งจายจากเงินรายได        

   
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,726,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหชวยเหลือประจําเดือนแก
ผูสูงอายุ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอทองถ่ิน ท่ี มท  
0891.3/ว 118 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565)  ผ.02 หนาท่ี  63  ลําดับท่ี 2   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,344,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหชวยเหลือประจําเดือนแกผู
พิการ    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ.ศ.2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท  
0891.3/ว 3609 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง  
แนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย 
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) ผ.02 หนาท่ี  63  ลําดับท่ี 3   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

   
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ในเขต
เทศบาลตําบลบางปู   
เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
ผ.02 หนาท่ี 63  ลําดับท่ี 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท 

      

เพ่ือจายกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือการบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน  
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก  แผนดิน
ถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัยอัคคีภัย ไฟปาและ หมอกควัน
และโรคติดตอ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว
667 ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชน
กรณีสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจาย
งบประมาณเพ่ือชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท            
0891.2/ว76 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.4/ว 1064 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ีมท   
0810.4/ว 1173 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน  2560 
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ีมท 
0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจกิายน  2560 
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.5/ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.4/ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561  
ตั้งจายจากเงินรายได       
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รายจายตามขอผูกพัน       

    
คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 65,445 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.
2555 โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 1/6 ของงบประมาณ
การรายรับ  ไมรวมเงินอุดหนุนเงินกู เงินจายขาด เงิน
สะสม  ตั้งจายจากเงินรายได   

      

    
เงินคากระแสไฟฟาสาธารณะ จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล ใน
สวนท่ีใชเกิน  10 % 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0890.3 
/ว1517 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2549 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0890.3/ว2271 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน  2552   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

    
เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือทําศพ พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายจายท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจจายได พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน นักศึกษาและ
ผูดอยโอกาส  เด็กกําพรา  เด็กยากจน และคนพิการในเขต
เทศบาลตําบลบางปู  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 1365  
ลงวันท่ี 30  เมษายน  2550 เรื่อง หลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณเพ่ือเปนทุนการศึกษาสําหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง  
พ.ศ.2565)  ผ.02 หนา 69 ลําดับท่ี 2   
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 63,400 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนใหแกลูกจางประจํา 
ท่ีเกษียณอายุราชการ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 0691  
ลงวันท่ี 4 มีนาคม  2541  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี  มท 0808.5/ ว391 ลงวันท่ี 23  
กุมภาพันธ 2553  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท 0808.5/
ว 896 ลงวันท่ี 29 มีนาคม  2556  
ตั้งจายจากเงินรายได 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(กบท.) 

จํานวน 790,148 บาท 

      

 เพ่ือจายสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 2 ของรายไดตาม
งบประมาณรายจายประจําป  ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุน และเพ่ือจายเงินบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินและเงินดํารงชีพขาราชการบํานาญ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546  ตั้งจายจากเงินรายได  
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 234,990 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตามหนังสือ  ท่ี มท.
0891.3/ว110  ลงวันท่ี 3เมษายน 2550 ซ่ึงคิดคํานวณ
จากประชากรในพ้ืนท่ีท้ังหมดคูณดวยสี่สิบหาบาทและ
เทศบาลตองสมทบงบประมาณ50% ของงบประมาณท่ี
สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติสมทบ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีพ.ศ. 2557 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ 
ว1263 ลงวันท่ี30  พฤษภาคม  2557   
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2552  เรื่อง การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1514 ลงวันท่ี 26  
กรกฎาคม 2554   
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด         
ท่ี มท 0891.3/ว 1202  ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม  2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.
2565) ผ.02 หนาท่ี  63  ลําดับท่ี 1 ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชน 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด 
ท่ี นร 0506/11251 ลงวันท่ี  5  กรกฎาคม 2553  เรื่อง
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบงบประมาณ
แกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0891.4/ว2502 ลง
วันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
มาก ท่ี มท 0891/ว383  ลงวนัท่ี 23 กุมภาพ
พันธ 2559  เรื่อง แนวทาง 
การดําเนินงานในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
สนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดคํา 
รับรองปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
-เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) 
ผ.02 หนา 64 ลําดับท่ี 5  ตั้งจายจากเงินรายได 
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907,600

65,445

300,000

10,000

10,000

63,400

790,148

234,990

30,000

120,000

360,000

8,726,400

18,000

300,000

4,344,000

180,000

1,555,200

207,360

725,760725,760

180,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,555,200

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล
207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก

สํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,344,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,726,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,000

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 120,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 360,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 234,990

เงินสมทบสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 30,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 63,400
เงนสมทบกองทุนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน 

(กบท )
790,148

เงินชวยพิเศษ 10,000

เงินทุนการศึกษา 10,000

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 65,445

เงินคากระแสไฟฟาสาธารณะ 300,000

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 907,600

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รายจายตามขอผูกพัน

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

180,000

540,000 4,752,000 108,000 6,588,000

60,000

130,000 162,600 142,000 1,193,840

210,000 1,848,000 42,000 2,562,000

1,420,500 1,476,600 1,092,780 9,746,760

529,440

60,000 60,000 42,000 458,400

15,000 30,000 10,000 185,000

50,000

400,000 120,000 750,000

180,000 46,800 48,000 574,800

60,000 180,000 10,000 330,000

20,000 20,000

250,000

40,000 40,000

30,000

คาตอบแทน

คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งโทรศัพท คาติดตั้ง

อินเตอรเน็ต คาติดตั้งเว็ปไซต
30,000

คาโฆษณาและเผยแพร  วารสาร  ปฏิทินและเอกสารตางๆ 

คาธรรมเนียม
250,000

คาจางเหมาบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 60,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
10,000 220,000

คาเชาบาน 36,000 264,000

20,000 110,000

คาเบี้ยประชุม 50,000

เงินประจําตําแหนง 296,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินเดือนพนักงาน 236,640 5,520,240

คาจางลูกจางประจํา 275,760 253,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 35,040 724,200

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 168,000 294,000

756,000

เงินเพิ่มตาง ๆของลูกจางประจํา 30,000 30,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000
งบ

บุคลากร

 

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 432,000
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

200,000

80,000 80,000

10,000 10,000

950,000 950,000

15,000

20,000

20,000

20,000 20,000

20,000

55,000รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,000

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร  คาวารสารและ

คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

โครงการจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต (web site) 20,000

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร คาวารสารและ

คาธรรมเนียมตางๆ  ฯลฯ

20,000

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาระวางบรรทุก คาเชา

ทรัพยสิน คา โฆษณาและเผยแพร คาวารสารและ

คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ

20,000

คาธรรมเนียมที่ทิ้งขยะมูลฝอย

คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ  ถายเอกสาร 15,000

คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก

คาธรรมเนียมตางๆ

คาจางเหมาบริการในการจัดทําธงประดับเสาไฟฟา เพื่อเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกูร รัชการที่ 10 และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯ พระ

บรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมทั้งของพระ

บรมวงศานุวงศทุกพระองค

200,000
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

450,000

60,000 50,000 110,000

90,000 90,000

100,000 70,000 50,000 570,000

60,000 60,000

120,000

1,500,000

150,000 150,000

100,000 100,000
โครงการจัดแขงขันกีฬาชุมชนของเทศบาล ฟุตบอลชุมชน 

เทศบาลตําบลบางปูคัพ กีฬาชุมชนสัมพันธ กีฬาผูสูงอายุ

โครงการคาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล หรือ สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น

อื่นๆ และการทําประชามติ

1,500,000

โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะเปยก สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ

อนามัยสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธในชุมชน 120,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

อาณาจักร

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 350,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร
50,000 400,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

150,000 150,000

60,000 60,000

20,000

20,000

100,000 100,000

300,000

100,000 100,000

100,000

20,000

200,000

30,000

60,000 60,000

300,000 300,000

30,000

งบ

ดําเนินงา

น

คาใชสอย

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ

 เชน เทศกาล ปใหม หรือเทศกาลสงกรานต เปนตน
30,000

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยาง

เขมแข็งและยั่งยืน

โครงการปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โค

วิด-19)

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 200,000

โครงการปองกันไฟปาและหมอกควัน 30,000

โครงการเทศบาลพบประชาชน 100,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับบุคลากรของ

เทศบาล
20,000

โครงการชวยเหลือประชาชนและปองกัน ตลอดจนการแกไข

ปญหาภัย  ธรรมชาติ
300,000

โครงการเทศบาลนาอยู

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 20,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬารายการตางๆที่

หนวยงานของรัฐและเอกชนไดจัดขึ้น

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000

โครงการจัดงานเมาลิดดุลนบีสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความ

สันติสุข
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

50,000

130,000

150,000

200,000

200,000

50,000

100,000 100,000

250,000 250,000

20,000 20,000

20,000

20,000 20,000

165,000 165,000
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบคุณงามความดีใน

เดือนถือศีลอด (รอมฎอน)

โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลบางปู
20,000

โครงการสงเสริมดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

โครงการรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแก

ยุวชน/เยาวชนในเขตเทศบาล

โครงการรูเทาทัน ปองกันเอดส

โครงการฝกอบรมหรืออบรมทบทวนสมาชิก  อปพร. 50,000

โครงการเยี่ยมเยียนผูนําศาสนาและประชาชนในเดือนถือศีลอด

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานของคณะผูบริหาร และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา

เทศบาล บุคลากร เทศบาลตําบลบางปู

200,000

โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพสรางรายไดสงเสริม

บทบาท  สําหรับ กลุมสตรี
200,000

โครงการฝกอบรมเพื่อสงเสริมศาสนา จริยธรรม และ

เสริมสรางความสัมพันธ กลุมสตรี (กลุมมุสลิมะห)
130,000

โครงการฝกอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน 150,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
50,000
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

280,000

50,000

100,000

100,000

20,000

200,000 200,000 10,000 1,005,000

30,000 60,000

100,000 150,000 410,000

80,000 30,000 20,000 250,000

200,000 20,000 235,000

170,000 500,000 900,000

120,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 90,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 395,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

วัสดุคอมพิวเตอร

100,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐และสมเด็จพระนางเจาสุทิดาฯพระ

บรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันปหลวงรวมทั้งของพระ

บรมวงศานุวงศทุกพระองค เชน การเฉลิมพระเกียรติใน

วโรกาสตางๆ

20,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก เพื่อฝกอบรมเยาวชน 

ภาคฤดูรอน
50,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กเพื่อสนับสนุนวัสดุกีฬา

สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก และเยาวชน
100,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ

สมานฉันทของคนในชาติ
280,000
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

100,000

250,000 285,000

10,000 10,000

1,283,360 1,283,360

10,000 10,000 20,000

300,000 20,000 330,000

20,000 10,000 3,000 63,000

50,000 30,000 30,000 630,000

3,000

180,000

480,000

65,000

150,000

9,500 9,500

360,000 360,000

20,000 20,000

100,000 100,000

3,738,797 3,738,797
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สามแยก

ทางเขาประปาเทศบาล ถึง บานเชา ม. 3

คาจัดซื้อถังขยะพลาสติก  แบบมีลอเลื่อน จํานวน 20 ถัง

คาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดคา K

คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

งบลงทุน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง  ยหอ  Robin จานวน 1 

เครื่อง

คาที่ดินและ

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

480,000

คาบริการไปรษณีย 65,000

คา

สาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 180,000

คาไฟฟา

คาบริการโทรศัพท 150,000

30,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 500,000

วัสดุอื่น 3,000

วัสดุการเกษตร

วัสดุกอสราง 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 35,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

6,735,992 6,735,992

1,353,000 1,353,000

1,366,100 1,366,100

3,000

15,000

50,000 50,000

50,000 50,000

60,000 60,000

657,320 657,320

3,042,000 3,042,000

35,000โครงการจัดการจราจร 35,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟาในเขตเทศบาลใหแกไฟฟาสวน

ภูมิภาคจังหวัดปตตานี

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)
15,000

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินภาษีถอนคืน 3,000

งบ

รายจาย

อื่น

รายจายอื่น
รายจายอื่น

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนบาลาดูวอ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ชุมชนอนามัย

โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิศประชา ถึง  

ถนนกูโบรดาตู  ม.3

สิ่งกอสราง
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แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจาย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงาน

การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

15,000

13,193,889 825,000 5,262,820 12,355,500 6,003,140 74,501,612รวม 16,279,983 1,030,000 2,333,440 17,217,840

โครงการจัดงานวันสําคัญสถาบันพระมหากษัตริยและงานวัน

สําคัญทางศาสนาอําเภอยะหริ่ง
15,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตําบลบางปู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลบางปู
อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี
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รายรับงบประมาณเฉพาะการ กองการประปา 

คําแถลง 

ประกอบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลบางปู 

รายรับ รับจริง ประมาณการ 
ประมาณ

การ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา  -   -   -  

คาจําหนายน้ําจากทอธาร  -   -   -  

คาเชามาตรวัดน้ํา  -   -   -  

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสด ุ  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากคาแรงงาน  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากคาตรวจ  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากคาขายเศษของ  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากคาปรับ  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากคาเบ็ดเตล็ด  -   -   -  

ผลประโยชนอ่ืนๆ จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  -  1,000 1,000 

เงินท่ีงบประมาณท่ัวไป ตั้งชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ 
907,600 907,600 907,600 

รวมรายไดท้ังส้ิน 907,600 908,600 908,600 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลบางปู 

รายจาย 

รับจริง งบประมาณ 

ป 2562 ป 2563 

+ เพ่ิม 
ป 2564  

-  ลด 

1 รายจายงบกลาง           

   1.1 เงินสํารองจาย  -  20,000 
 
-   -  20,000 

   1.3 เงินชวยคาทําศพ  -  10,000 
 
-   -  10,000 

รวมรายจายงบกลาง 0 30,000 0 0 30,000 

2. รายจายของหนวยงาน           

   2.1 รายจายประจํา           

         2.1.1 งบบุคลากร  -  465,600 
 
-   -  465,600 

         2.1.2 งบดําเนินงาน  -  412,000 
 
-   -  412,000 

 
 -   -  

 
-   -   -  

รวมรายจายประจํา 0 877,600 
 
-   -  877,600 

รวมรายไดท้ังสิ้น 0 907,600 
 
-   -  907,600 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบางปู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลบางปู 
อําเภอ ยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน 908,600 บาท แยกเปน 

รายได  เปนเงิน 908,600 บาท 
    

              
 

เงินท่ีงบประมาณท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 907,600 บาท 
  

   

คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมาโดย
เปนงบประมาณจากงบประมาณท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณ
เฉพาะการการประปา    

  
 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท 
  

   
คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา 
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รับจริง

+ เพิ่ม

 - ลด

1 รายจายงบกลาง

   1.1 เงินสํารองจาย  - 20,000  -  - 20,000

   1.3 เงินชวยคาทําศพ  - 10,000  -  - 10,000

รวมรายจายงบกลาง 0 30,000 0 0 30,000

2. รายจายของหนวยงาน

   2.1 รายจายประจํา

         2.1.1 งบบุคลากร  - 465,600  -  - 465,600

         2.1.2 งบดําเนินงาน  - 412,000  -  - 412,000

 -  -  -  -  - 

รวมรายจายประจํา 0 877,600  -  - 877,600

รวมรายไดทั้งสิ้น 0 907,600  -  - 907,600

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบางปู

งบประมาณ

ป 2564
ป 2563

รายจาย

ป 2562



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 908,600 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 908,600 บาท
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 907,600 บาท

คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมาโดยเปน
งบประมาณจากงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ
การประปา

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบางปู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลบางปู

อําเภอ ยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563  21:29:43 หน้า : 1/1
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจาย 
งบประมาณรายจายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบางปู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลตําบลบางปู 

อําเภอ ยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี 
        

              ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  907,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเปน 
งบบุคลากร  เปนเงิน 465,600 บาท 

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 465,600 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง  
ผูอํานวยการกองประปา  จํานวน 1 อัตรา พรอมท้ังเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือน   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564 – 2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  
โดยตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท 

    

1.เงินสวัสดิการสําหรับผูปฏิบัติงานประจําสํานักงานพ้ืนท่ี 
พิเศษ  (ส.ป.พ)                      ตั้งไว  30,000  บาท           
เพ่ือจายเปนคาเสี่ยงภัยใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองประปา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  
โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน  
ตั้งจายจากเงินรายได    
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งบดําเนินงาน  เปนเงิน 412,000 บาท 

 
คาตอบแทน รวม 48,500 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับเจาหนาท่ีกรมโยธาธิการหรือ 
เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรน้ํา  ท่ีไดรับการแตงตั้งใหมาสํารวจ  
ออกแบบ ประมาณการ ควบคุมงานและตรวจงานการประปา 
เทศบาลและเปนคาตอบแทนใหแกกรรมการตรวจการจางและ 
ผูควบคุมงานใหแกพนักงานเทศบาล  เปนตน   
ตั้งจายจากเงินรายได  

   

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,500 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก 
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
ผูซ่ึงไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ตั้งจายจากเงินรายได        

   

  
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกได 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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คาใชสอย รวม 65,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน  คาระวางบรรทุก   
คาจางเหมาบริการ  คาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามความ 
จําเปนและเปนคาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทหรือไฟฟา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน  คาระวางบรรทุก   
คาจางเหมาบริการ  คาธรรมเนียมตาง ๆ  ตามความจําเปน 
และเปนคาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทหรือไฟฟา   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  
กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากท่ี มท 0808.2/ว7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ รวม 25,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืน ๆ 

จํานวน 25,000 บาท 

    

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร                           ตั้งไว  5,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   
คาลงทะเบียนตางๆ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ 
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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2. คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งไว  20,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามแผนการดําเนินการฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน
ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2563 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินหรือรวมกับสถาบัน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เชน  คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
ตั้งจายจากเงินรายได   

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑบํารุงหรือ 
ซอมแซมสิ่งกอสรางและบํารุงซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ  
ท่ีชํารุดเสียหายใหใชการไดดี   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน 
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553 
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท  
0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัท่ี  
19 มีนาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 

   

 
คาวัสดุ รวม 47,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคากระดาษ  หมึกโรเนียว กระดาษไข แฟม ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาหลอดไฟฟา  สวิทซไฟฟาตาง ๆ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาไมกวาด  แปรง  ตะกรา  ถัง  สารสม  คลอรีน ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาปูนขาว ทอน้ําประปา ประตูน้ํา บอลวาลว  
และประตูน้ําเหล็กหลอพรอมอุปกรณประปาและมาตรวัดน้ํา  
ขนาดตาง ๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําล ี 
และผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมีภัณฑ  
ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปลิว / โปสเตอร คาเย็บหนังสือ  
หรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ   
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง  
แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลัก 
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได 

   

  
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศ 
และสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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วัสดุอ่ืน จํานวน 1,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีไมสามารถจัดเขาประเภท 
อ่ืนได เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา สมอเรือตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัว
วาลวเปด-ปดแกส ฯลฯ    
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท  
0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559  
2)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
3)หนังสือ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  
ตั้งจายจากเงินรายได 

   

 
คาสาธารณูปโภค รวม 251,500 บาท 

  
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการประปา  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือ ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว1657  
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1  
กุมภาพันธ 2562  ตั้งจายจากเงินรายได  

   

  
คาบริการโทรศัพท จํานวน 500 บาท 

    

เพ่ือจายเปนคาบริการใชโทรศัพทติดตอประสานงาน 
กับหนวยงานราชการอ่ืนหรือระหวางโรงสูบน้ําแตละแหง   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได  

   

  
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณียและคาโทรเลขสงหนังสือราชการ 
ติดตอกับหนวยงานอ่ืนๆ ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก  
ท่ี มท 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16  กรกฎาคม 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได 
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งบกลาง  เปนเงิน 30,000 บาท 

 
งบกลาง รวม 30,000 บาท 

  
สํารองจาย จํานวน 20,000 บาท 

    
เพ่ือจายกรณีเหตุฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือการบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว
วาตภัย  อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน  และโรคติดตอ ฯลฯ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย 
เพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว667  
ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ีมท.
0891.2/ว76 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2558 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว 526 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท.
0810.4/ว 1064 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท.
0810.4/ว 1173 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน  2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.4/ว 1520 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145 ลงวันท่ี  11 ตุลาคม 2560 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/
ว 6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 608 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1077 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561  
ตั้งจายจากเงินรายได 
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท 

    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือทําศพ พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน 
ตอบแทนอ่ืนเปนรายจายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายได  
พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได 
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