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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 

 
 
 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค ์
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า           

  บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตากฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลตากฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟ้า           

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 67,136,608.97 บาท 

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 114,967,986.13 บาท 

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,324,089.73 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,337,000.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1 รายรับจริง จ านวน 50,527,803.95 บาท ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดภาษีอากร จ านวน 641,647.23 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 1,034,406.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 835,300.39 บาท 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 15,112.95 บาท 

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 23,954,475.38 บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,046,862.00 บาท 
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 2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 103,277.00 บาท 
 2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 44,225,616.20 บาท ประกอบด้วย 

 

 2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน 103,277.00 บาท 

 2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,064,000.00 บาท 

 2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

 2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกลาง จ านวน 10,892,562.48 บาท 

งบบุคลากร จ านวน 16,612,443.32 บาท 

งบด าเนินงาน จ านวน 14,140,388.83 บาท 

งบลงทุน จ านวน 1,233,235.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,328,986.57 บาท 

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 18,000.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ     

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
        

1. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการไว้ท้ังสิ้น  53,035,500 บาท       
 

 
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 641,647.23 1,592,000.00 1,603,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,034,406.00 1,675,000.00 1,230,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 835,300.39 720,000.00 720,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,112.95 14,000.00 22,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,526,466.57 4,001,000.00 3,575,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 23,954,475.38 24,120,000.00 24,160,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,954,475.38 24,120,000.00 24,160,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,046,862.00 25,470,000.00 25,300,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,046,862.00 25,470,000.00 25,300,000.00 

รวม 50,527,803.95 53,591,000.00 53,035,500.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

  

2. รายจ่ายรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น  53,030,203 บาท 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,892,562.48 12,237,800.00 12,604,065.00 

  งบบุคลากร 16,612,443.32 21,908,140.00 22,995,220.00 

  งบด าเนินงาน 14,140,388.83 17,477,200.00 15,525,918.00 

  งบลงทุน 1,233,235.00 450,000.00 450,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,328,986.57 1,495,000.00 1,435,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,225,616.20 53,588,140.00 53,030,203.00 

        



 

 

    

    
  

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัต ิ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 

 
 
 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค ์ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

หลักการ 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  53,030,203 บาท 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี ้

   ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,962,720 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,118,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 9,567,818 

  แผนงานสาธารณสุข 3,001,400 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,592,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,063,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,474,100 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,526,700 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 12,604,065 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,030,203 
 

 
เหตุผล 

 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้าพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเอกชนและองค์กรอ่ืนใดเป็นไปตามเป้าหมาย 
    ที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

งานที่ท า 
1. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก 
2. ตั้งเงินส ารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
4. การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของบุคลากรในสังกัด 
5. การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  12,604,065.-  บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค ์

 

แผนงบกลาง 

งบ/งาน งบกลาง รวม 
งบกลาง 12,604,065 12,604,065 

  งบกลาง 12,604,065 12,604,065 

รวม 12,604,065 12,604,065 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

แผนงานงบกลาง 

                              งาน 
      งบ 

งานงบกลาง   รวม 

งบกลาง    
  ค่าช าระหนี้เงินต้น        450,000       450,000 

- ธนาคารกรุงไทย     450,000 450,000 

 ค่าช าระดอกเบี้ย   ธนาคารกรงุไทย 100,000 100,000 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 194,000 194,000 
      - เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 150,000 150,000 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้างทั่วไป) 6,000 6,000 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน)   8,000 8,000 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก)   30,000 30,000 

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000 8,000 
  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 300,000 300,000 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,200,000 7,200,000 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000 1,900,000 
  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  100,000 100,000 
  เงินส ารองจ่าย 100,000 100,000 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน 310,000 310,000 

- ค่าบ ารุงสมาคม ส.ท.ท. 50,000 50,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร   100,000 100,000 
- เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสขุภาพท้องถิ่น 160,000 160,000 
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 

  เงินช่วยพิเศษ 10,000 10,000 
  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 832,065 832,065 
  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 1,000,000 1,000,000 

รวม 12,604,065 12,604,065 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
3. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูลตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลการจัดท า

งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. เพ่ือให้งานด้านกฎหมายและการจัดท านิติกรรมต่างๆของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

งานที่ท า 
1. บริหารงานบุคคล 
2. การด าเนินกิจการสภาและการประชุมสภาเทศบาล 
3. จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดท างบประมาณจัดท าแผนพัฒนา 
4. ประชาสัมพันธ์จัดท าค าสั่งประกาศต่างๆ 
5. จัดท านิติกรรมต่างๆ 
6. จัดเก็บภาษีและรายได้ต่างๆ 
7. งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
8. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดเทศบาล    งบประมาณรวม  10,056,780.-  บาท 
2. กองคลัง     งบประมาณรวม  3,431,100.- บาท 
3. ควบคุมภายในและการตรวจสอบ  งบประมาณรวม  234,000.- บาท 
4.วางแผนสถิติและวิชาการ   งบประมาณรวม  240,840.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งบ/งาน 
 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
รวม 

งบบุคลากร 7,533,780 210,840 2,383,100 211,000 10,338,720 
เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

2,848,320 0 0 0 2,848,320 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

4,685,460 210,840 2,383,100 211,000 7,490,400 

งบด าเนินงาน 2,158,000 30,000 1,048,000 23,000 3,259,000 
    ค่าตอบแทน 408,000 30,000 102,000 0 540,000 
    ค่าใช้สอย 705,000 0 656,000 23,000 1,384,000 
    ค่าวัสดุ 425,000 0 230,000 0 655,000 
ค่าสาธารณูปโภค 620,000 0 60,000 0 680,000 
งบลงทุน 300,000 0 0 0 300,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000 0 0 0 300,000 
งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000 
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 0 45,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 0 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 

รวม 10,056,780 240,840 3,431,100 234,000 13,962,720 

 

 

 

 



 หน้า 13 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค ์

-------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเทศบาล 
2. เพ่ือบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3. เพ่ือบริหารและวางแผนเทศกิจให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

งานที่ท า 
1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล 
2. ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3. ด าเนินงานตามแผนงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
4. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดเทศบาล  งบประมาณรวม  4,118,400.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งบ/งาน 

 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานเทศกิจ 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

งบบุคลากร 1,770,400 0 0 1,770,400 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

1,770,400 0 0 1,770,400 

งบด าเนินงาน 1,663,000 20,000 665,000 2,348,000 
    ค่าตอบแทน 113,000 0 0 113,000 
    ค่าใช้สอย 1,485,000 5,000 165,000 1,655,000 
    ค่าวัสด ุ 55,000 15,000 500,000 570,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวม 3,433,400 20,000 665,000 4,118,400 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
------------------------------------------------ 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสที่ดีในสังคมที่สูงขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 

งานที่ท า 
1. การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
2. การสนับสนุนโครงการค่าอาหารเสริม (นม) 
3. การสนับสนุนเครื่องแบบอุปกรณ์การศึกษาส าหรับนักเรียน 
4. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน  
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองการศึกษา  งบประมาณรวม  9,567,818.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 
แผนงานการศึกษา 

งบ/งาน 
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 2,446,200 1,658,700 0 4,104,900 
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

2,446,200 1,658,700 0 4,104,900 

งบด าเนินงาน 623,000 3,299,918 0 3,922,918 
    ค่าตอบแทน 18,000 15,000 0 33,000 
    ค่าใช้สอย 565,000 1,833,650 0 2,398,650 
    ค่าวัสดุ 40,000 1,126,268 0 1,166,268 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 325,000 0 325,000 
งบลงทุน 0 150,000 0 150,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 0 150,000 
งบเงินอุดหนุน 0 1,260,000 130,000 1,390,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,260,000 130,000 1,390,000 

รวม 3,069,200 6,368,618 130,000 9,567,818 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
--------------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เพ่ือจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3. เพ่ือวิจัยวางแผนและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข 
 

งานที่ท า 
1. จัดให้บริการงานสาธารณสุข รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2. จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
3. เกบ็ข้อมูลวางแผนวิจัยด้านสาธารณสุข 
4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
5. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบประมาณรวม  3,001,400.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 1,166,100 541,300 1,707,400 
เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

1,166,100 541,300 1,707,400 

งบด าเนินงาน 385,000 909,000 1,294,000 
    ค่าตอบแทน 85,000 65,000 150,000 
    ค่าใช้สอย 115,000 679,000 794,000 
    ค่าวัสดุ 170,000 165,000 335,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000 

รวม 1,551,100 1,450,300 3,001,400 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
-------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่างๆ 
2. เพ่ือให้ความช่วยเหลือเพ่ือสวัสดิภาพเด็กเยาวชน 
3. เพ่ือการสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
 

งานที่ท า 
1. การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ 
2. การให้ความช่วยเหลือเพ่ือสวัสดิภาพเด็กเยาวชน 
3. การให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
4. การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม  120,000.-  บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ/งาน 
งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

งบด าเนินงาน 120,000 120,000 
ค่าใช้สอย 120,000 120,000 

รวม 120,000 120,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
--------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 
2. เพ่ือด าเนินการด้านการรักษาความสะอาดถนนล าน้ าในชุมชนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
3. เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน 
 

งานที่ท า 
1. การจัดให้มีแสงสว่างถนนหนทางคูคลอง 
2. การเก็บขยะมูลฝอยและก าจัดสิ่งปฏิกูล 
3. เก็บข้อมูลวางแผนวิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน 
4. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ด าเนินงานด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองช่าง    งบประมาณรวม  936,800.-  บาท 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม  2,655,200.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ/งาน งานไฟฟ้าและ
ประปา 

งานสวนสาธารณะ 
งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 0 136,800 710,200 847,000 
เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

0 136,800 710,200 847,000 

งบด าเนินงาน 535,000 265,000 1,945,000 2,745,000 
    ค่าตอบแทน 5,000 5,000 0 10,000 
    ค่าใช้สอย 330,000 170,000 1,485,000 1,985,000 
    ค่าวัสดุ 200,000 90,000 460,000 750,000 

รวม 535,000 401,800 2,655,200 3,592,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
---------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน 
4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 

งานที่ท า 
1. ด าเนินการจัดตั้งและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 
2. ด าเนินการอบรมเพ่ิมความรู้ทางด้านวิชาการแก่กรรมการชุมชน 
3. ด าเนินการจัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ 
4. การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  ในสังคม 
5. การบริหารงานบุคคลผู้ด าเนินงานในด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ส านักปลัดเทศบาล   งบประมาณรวม 1,063,000.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน/งบ 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบบุคลากร 396,000 396,000 
เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

396,000 396,000 

งบด าเนินงาน 667,000 667,000 
    ค่าตอบแทน 75,000 75,000 
    ค่าใช้สอย 541,000 541,000 
    ค่าวัสดุ 51,000 51,000 

รวม 1,063,000 1,063,000 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
---------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาและนันทนาการต่างๆ 
 

งานที่ท า 
1. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ 
2. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน 
3. งานกีฬาและนันทนาการ 
4. การบริหารงานบุคคลผู้ด าเนินงานในด้านนี้ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองการศึกษา  งบประมาณรวม  2,474,100.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งาน/งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบบุคลากร 847,200 0 705,900 1,553,100 
เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

847,200 0 705,900 1,553,100 

งบด าเนินงาน 10,000 696,000 215,000 921,000 
    ค่าใช้สอย 10,000 427,000 140,000 577,000 
    ค่าวัสดุ 0 125,000 35,000 160,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 0 144,000 0 144,000 
    ค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000 

รวม 857,200 696,000 920,900 2,474,100 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
----------------------------------------------------------- 

รายจ่ายตามแผนงาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม 

 

งานที่ท า 
1. การก่อสร้างถนนทางเท้าท่อระบายน้ าทางระบายน้ า 
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
3. การบริหารงานบุคคลผู้ด าเนินงานในด้านนี้ 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. กองช่าง   งบประมาณรวม  2,526,700.- บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งาน/งบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รวม 

งบบุคลากร 2,227,700 2,277,700 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,227,700 2,227,700 
งบด าเนินงาน 249,000 249,000 
    ค่าตอบแทน 102,000 102,000 
    ค่าใช้สอย 67,000 67,000 
    ค่าวัสดุ 80,000 80,000 

รวม 2,526,700 2,526,700 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60,65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 56,546,623 บาท 

 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน  
อุดหนุน ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 53,030,203 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน
ได้ดังนี ้

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,962,720 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,118,400 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 9,567,818 
  แผนงานสาธารณสุข 3,001,400 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 120,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,592,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,063,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,474,100 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,526,700 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 12,604,065 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,030,203 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 3,516,420 บาท ดังนี้  

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 5,820 
งบบุคลากร 1,462,600 
งบด าเนินงาน 1,848,000 
งบลงทุน 200,000 

รวมรายจ่าย 3,516,420 

        

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้าปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้ามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

   
  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
    

 
   

 
   (ลงนาม).................................................. 

   
(นายบุญเลิศ  ปานอุดมลักษณ์) 

   
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตากฟ้า 

    
    

   เห็นชอบ 
 

    
    

(ลงนาม).................................................. 
 

          (......................................................) 
 

ต าแหน่ง ............................................... 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 955,792.66 16,690.00 240,000.00 -99.58 % 1,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 32,986.85 6,748.63 7,000.00 -71.43 % 2,000.00 

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 106,650.60 995,000.00 -9.55 % 900,000.00 

     ภาษีป้าย 339,910.76 511,558.00 350,000.00 100.00 % 700,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,328,690.27 641,647.23 1,592,000.00     1,603,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,142.80 3,201.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 518,090.00 460,900.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 6,020.00 6,790.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 3,644.00 2,520.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,340.00 1,980.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,500.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 55,775.00 22,850.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7,400.00 9,100.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

1,600.00 1,100.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,025,120.00 510,350.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,260.00 3,065.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 7,550.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,629,391.80 1,034,406.00 1,675,000.00     1,230,500.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

     ค่าเช่าหรือบริการ 163,000.00 157,000.00 170,000.00 0.00 % 170,000.00 

     ดอกเบี้ย 665,682.15 678,300.39 550,000.00 0.00 % 550,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 828,682.15 835,300.39 720,000.00     720,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3,738.32 6,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 11,430.00 9,112.95 2,000.00 400.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,168.32 15,112.95 14,000.00     22,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 550,710.89 541,535.04 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 17,462,725.24 16,223,689.17 16,500,000.00 0.00 % 16,500,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,405,538.43 2,371,308.73 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 67,249.94 87,138.42 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

     ภาษีสรรพสามิต 4,857,766.32 4,198,754.42 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 124,162.90 55,776.22 80,000.00 50.00 % 120,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,915.91 37,339.38 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 498,890.00 438,934.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,009,959.63 23,954,475.38 24,120,000.00     24,160,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,270,266.00 24,046,862.00 25,470,000.00 -0.67 % 25,300,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,270,266.00 24,046,862.00 25,470,000.00     25,300,000.00 

รวมทุกหมวด 53,082,158.17 50,527,803.95 53,591,000.00     53,035,500.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    53,035,500 บาท   

แยกเป็น     
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,603,000 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 900,000 บาท 

    
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   
ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 700,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,230,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 3,000 บาท 

    

ตามหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง
วัน ท่ี  30 มิถุนายน  พ.ศ .2564 เ รื่ อ ง  ซัก ซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 6,500 บาท 

    

ตามหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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ตามหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 35,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 720,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 170,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ดอกเบี้ย จ านวน 550,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 22,000 บาท 

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,160,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 16,500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,400,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,000,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,300,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,300,000 บาท 

    

ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  
ตามหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดที่ มท 0809.4/
ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที ่ณ สถานศึกษา (โรงเรยีนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดที่ มท 0816.2/ 
ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการ
สร้างหลัดประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    ค่าช าระหนี้เงินกู้ 450,000 450,000 450,000 0 % 450,000 

    ค่าช าระดอกเบี้ย 74,849.74 49,485.21 156,000 -35.9 % 100,000 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 163,032 147,878 181,300 7 % 194,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,240 6,800 8,000 0 % 8,000 

    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 0 400,000 600,000 -50 % 300,000 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,644,600 6,815,800 7,400,000 -2.7 % 7,200,000 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,671,200 1,736,800 2,000,000 -5 % 1,900,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000 120,000 -16.67 % 100,000 

    เงินส ารองจ่าย 0 0 100,000 0 % 100,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 832,065 

      เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 1,000,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000 143,792 100,000 0 % 100,000 

      ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 48,383.32 49,479.27 50,000 0 % 50,000 

      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟ้า 150,000 100,000 100,000 0 % 100,000 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 160,000 160,000 160,000 0 % 160,000 

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 570,260 562,420 844,500 -100 % 0 

    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 180,108 240,000 -100 % 0 

    เงินช่วยพิเศษ             

      เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 3,000 

      เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 3,000 

      เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 4,000 

รวมงบกลาง 10,166,915.06 10,892,562.48 12,519,800     12,604,065 

รวมงบกลาง 10,166,915.06 10,892,562.48 12,519,800     12,604,065 

รวมงบกลาง 10,166,915.06 10,892,562.48 12,519,800     12,604,065 

รวมแผนงานงบกลาง 10,166,915.06 10,892,562.48 12,519,800     12,604,065 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 725,760 725,760 575,760 26.05 % 725,760 

    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000 153,000 17.65 % 180,000 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 153,000 17.65 % 180,000 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

0 0 87,360 137.36 % 207,360 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200 1,555,200 1,305,200 19.15 % 1,555,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,640,960 2,640,960 2,274,320     2,848,320 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,929,020 3,089,724 2,769,000 16.94 % 3,238,160 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 140,700 138,000 98,000 40.82 % 138,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 144,000 139,500 129,000 11.63 % 144,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 762,720 798,360 841,000 -35.55 % 542,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 0 2,520 10,200 0 % 10,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 528,840 550,320 583,500 5.07 % 613,100 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,000 9,480 2,400 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,526,280 4,727,904 4,433,100     4,685,460 

รวมงบบุคลากร 7,167,240 7,368,864 6,707,420     7,533,780 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

29,000 24,000 30,000 0 % 30,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 18,125 17,875 30,000 0 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,820 6,300 20,000 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 279,800 348,000 340,000 -6.47 % 318,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 361,945 411,075 430,000     408,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 477,845.7 477,261.81 400,000 -25 % 300,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 8,070 15,000 0 % 15,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย             
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 43,635 49,058 50,000 0 % 50,000 

      ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 2,000 3,500 10,000 0 % 10,000 

      โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

0 0 400,000 -97.5 % 10,000 

      โครงการจัดงานวันเทศบาล 31,768 0 26,000 -23.08 % 20,000 

      โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 9,600 2,400 20,000 0 % 20,000 

      โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า" 8,750 0 0 0 % 0 

      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,000 5,000 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

0 145,210 0 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 34,000 70,000 -28.57 % 50,000 

      โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี 0 2,600 25,000 0 % 25,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 

0 3,030 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

0 0 10,000 100 % 20,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

0 0 5,000 100 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 117,224.66 96,131.76 150,000 -20 % 120,000 

รวมค่าใช้สอย 694,823.36 826,261.57 1,236,000     705,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 206,472 357,765 250,000 -28 % 180,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 63,180 1,770 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 13,165 19,536 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้าง 15,441.05 1,615.85 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,381.54 18,400 50,000 -40 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 111,836.17 71,557.4 100,000 -20 % 80,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,390 53,140 60,000 -33.33 % 40,000 

    วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 489,865.76 523,784.25 565,000     425,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 537,550.27 540,666.8 500,000 0 % 500,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 13,808.49 13,065.15 20,000 0 % 20,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 2,599 2,350 10,000 0 % 10,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 82,176 85,176 90,000 0 % 90,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 636,133.76 641,257.95 620,000     620,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,182,767.88 2,402,378.77 2,851,000     2,158,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      เก้าอ้ีล้อเลื่อนบุนวม มีพนักพิง 5,600 0 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

0 102,000 0 0 % 0 

      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0 
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      โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 5,000 0 0 0 % 0 
      โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)  0 15,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 43,800 0 0 % 0 
      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 0 5,750 0 0 % 0 
      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 9,960 0 0 % 0 

      
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 

1,400 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน             
      จัดซื้อผ้าใบเต้นท์ จ านวน 5 หลังๆละ 11,000 บาท  0 55,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,000 231,510 0     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
      โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ "สวนตากฟ้า พารื่นรมย์ 0 340,000 300,000 0 % 300,000 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

450,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 450,000 340,000 300,000     300,000 
รวมงบลงทุน 492,000 571,510 300,000     300,000 
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  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

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

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ                 
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ าเภอ
ตากฟ้า 

11,760.62 15,957.5 25,000 0 % 25,000 

รวมเงินอุดหนุน 31,760.62 35,957.5 45,000     45,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 31,760.62 35,957.5 45,000     45,000 

  งบรายจ่ายอ่ืน             

  รายจ่ายอ่ืน             

    รายจ่ายอื่น             

      
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

18,000 18,000 0 0 % 0 

      โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000 20,000     20,000 
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รวมงบรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000 20,000     20,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,891,768.5 10,396,710.27 9,923,420     10,056,780 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 210,840 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     210,840 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     210,840 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     30,000 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     240,840 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 828,600 979,688.71 1,718,000 3.51 % 1,778,300 
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    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 17,692.74 43,200 -33.33 % 28,800 

    เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 275,640 0 0 0 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 371,640 441,720 468,500 5.02 % 492,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,140 24,540 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,555,020 1,523,641.45 2,313,700     2,383,100 

รวมงบบุคลากร 1,555,020 1,523,641.45 2,313,700     2,383,100 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 25,170 0 20,000 0 % 20,000 

    ค่าเช่าบ้าน 49,500 71,000 72,000 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 74,670 71,000 107,000     102,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 304,469.42 554,129.42 756,000 -31.75 % 516,000 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46,460 91,404 50,000 0 % 50,000 

      โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 217,000 216,000 10,000 400 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,010 10,110 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 588,939.42 871,643.42 856,000     656,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 49,006 68,732 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 450 2,580 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,890.9 3,526.47 15,000 -33.33 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,560 87,190 70,000 0 % 70,000 

รวมค่าวัสดุ 107,906.9 162,028.47 235,000     230,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการโทรศัพท์ 11,706.87 9,420.23 30,000 0 % 30,000 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 225 10,690 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,931.87 20,110.23 60,000     60,000 

รวมงบด าเนินงาน 783,448.19 1,124,782.12 1,258,000     1,048,000 



 หน้า 51 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 3,600 0 0 0 % 0 

      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 11,000 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 7,400 6,800 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 6 ตู้ 47,400 0 0 0 % 0 

      โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 5,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 ชุด 21,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จ านวน 2 ชุด 

60,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง 5,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 160,400 17,800 0     0 

รวมงบลงทุน 160,400 17,800 0     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,498,868.19 2,666,223.57 3,571,700     3,431,100 

       

       



 หน้า 52 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 211,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     211,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     211,000 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     23,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     23,000 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     234,000 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,390,636.69 13,062,933.84 13,495,120     13,962,720 

       



 หน้า 53 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 651,780 684,000 736,100 54.08 % 1,134,200 
    เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 273,480 286,740 308,040 41.99 % 437,400 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,400 162,120 171,840 5.21 % 180,800 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,020 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,102,680 1,150,860 1,233,980     1,770,400 
รวมงบบุคลากร 1,102,680 1,150,860 1,233,980     1,770,400 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

24,900 16,800 50,000 -20 % 40,000 

    ค่าเช่าบ้าน 41,000 48,000 48,000 0 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 79,220 67,700 105,000     113,000 



 หน้า 54 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,537,857.65 1,634,757.02 1,685,000 -13.95 % 1,450,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 1,537,857.65 1,634,757.02 1,685,000     1,485,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 10,784 24,031 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 12,820 12,914 15,000 0 % 15,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 21,845.12 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,700 16,950 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 43,304 75,740.12 45,000     55,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการโทรศัพท์ 2,622.57 2,510.8 10,000 0 % 10,000 

       



 หน้า 55 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,622.57 2,510.8 10,000     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,663,004.22 1,780,707.94 1,845,000     1,663,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,765,684.22 2,931,567.94 3,078,980     3,433,400 

งานเทศกิจ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     5,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 10,000 0 30,000     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 10,000 0 30,000     20,000 

รวมงานเทศกิจ 10,000 0 30,000     20,000 

       



 หน้า 56 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

23,720 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 100 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 171,154 166,580 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 194,874 166,580 100,000     165,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 123,900 0 0 0 % 0 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 56,600 31,800 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 362,205 247,641.6 250,000 0 % 250,000 



 หน้า 57 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 45,000 77.78 % 80,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 138,800 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าวัสดุ 542,705 418,241.6 445,000     500,000 
รวมงบด าเนินงาน 737,579 584,821.6 545,000     665,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมยี่ห้อ HATARI รุ่น IQ22M1 
ขนาด 22 นิ้ว ตัวละ 2,500 บ. จ านวน 2 ตัว 

0 4,800 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร             
      เครื่องสูบน้ า แบบปั๊มแช่ 6,700 0 0 0 % 0 
      เครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง 13,200 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      ติดตั้งเครื่องเสียงรถเพ่ือประชาสัมพันธ์ (รถป้องกันฯ) จ านวน 1 ชุด 0 0 144,100 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      
จัดซื้อทีวี LED ยี่ห้อซัมซุง รุ่น UA 32 N 4003 SMART TV           
32 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

0 13,990 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,900 18,790 144,100     0 
รวมงบลงทุน 19,900 18,790 144,100     0 



 หน้า 58 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 757,479 603,611.6 689,100     665,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,533,163.22 3,535,179.54 3,798,080     4,118,400 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,245,510 1,331,824 2,055,500 -4.33 % 1,966,500 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 67,200 -100 % 0 

    เงินวิทยฐานะ 147,700 189,700 235,200 -10.71 % 210,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 164,400 220,800 227,640 2.66 % 233,700 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,648,810 1,845,524 2,621,540     2,446,200 

รวมงบบุคลากร 1,648,810 1,845,524 2,621,540     2,446,200 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 3,000 0 % 3,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 



 หน้า 59 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 8,000     18,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 771,069 837,180 845,000 -34.32 % 555,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 14,555.57 7,250 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 785,624.57 844,430 855,000     565,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 5,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,634.4 494.3 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 17,200 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 4,634.4 17,694.3 25,000     40,000 

รวมงบด าเนินงาน 790,258.97 862,124.3 888,000     623,000 

        

        



 หน้า 60 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) จ านวน 1 เครื่อง 0 80,000 0 0 % 0 

      จัดซื้อชั้นวางหนังสือประจ าห้องเรียน จ านวน 5 ชุดๆละ 1,780 บาท 0 8,900 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 3,400 0 0 0 % 0 

      โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี 5,200 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเลเซอร์สี จ านวน 1 เครื่อง 10,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน             

      
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้งบริเวณ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตากฟ้า จ านวน 2 ชุด 

267,500 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 286,100 88,900 0     0 

รวมงบลงทุน 286,100 88,900 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,725,168.97 2,796,548.3 3,509,540     3,069,200 

       

       



 หน้า 61 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 575,160 606,960 941,100 4.24 % 981,000 

    เงินวิทยฐานะ 42,000 59,500 84,000 0 % 84,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 280,320 291,240 547,600 2.72 % 562,500 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,520 27,600 43,200 -27.78 % 31,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 936,000 985,300 1,615,900     1,658,700 

รวมงบบุคลากร 936,000 985,300 1,615,900     1,658,700 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000     15,000 

        

        



 หน้า 62 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,240 22,680 20,000 150 % 50,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 5,000 600 % 35,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 5,000 600 % 35,000 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,313,033 1,073,610 1,687,800 -3.21 % 1,633,650 
      โครงการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 6,250 4,925 0 0 % 0 
      โครงการไหว้ครู 1,075 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา            
ดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 60,825 0 100 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 54,700 22,000 50,000 0 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 1,395,298 1,184,040 1,767,800     1,833,650 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 8,976 0 20,000 -75 % 5,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 50,000 50,000 1,992.54 % 1,046,268 



 หน้า 63 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าอาหารเสริม (นม) 746,607.62 677,819.42 1,016,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 5,264.4 214,385.95 40,000 -62.5 % 15,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 4,750 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 860,848.02 946,955.37 1,186,000     1,126,268 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 353,077.34 324,574.29 300,000 0 % 300,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 11,934.06 11,556 15,000 0 % 15,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 365,011.4 336,130.29 325,000     325,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,621,157.42 2,467,125.66 3,283,800     3,299,918 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
จัดซื้อชั้นวางของส าหรับวัสดุอุปกรณ์นักเรียน จ านวน 85 อันๆ
ละ 295 บาท 

0 25,075 0 0 % 0 

      
จัดซื้อชั้นวางรองเท้าขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 95 ซม. 
จ านวน 3 อันๆละ 3,000 บาท 

0 0 9,000 -100 % 0 

      จัดซื้อโต๊ะวางของประจ าโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ 0 0 4,000 -100 % 0 



 หน้า 64 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

โรงเรียนเทศบาลฯ ขนาดกว้าง 80 ยาว 180 สูง 70 ซม. จ านวน 
1 ตัว 

    ครุภัณฑ์การศึกษา             

      
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนพลาสติก ระดับอนุบาล (มอก.) 
จ านวน 130 ชุดๆละ 1,352 บาท 

0 175,500 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 200,575 13,000     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      โครงการติดตั้งรางน้ าฝนสแตนเลส  0 0 100,000 -100 % 0 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

0 0 150,000 0 % 150,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 250,000     150,000 

รวมงบลงทุน 0 200,575 263,000     150,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,196,000 1,092,000 1,320,000 -4.55 % 1,260,000 



 หน้า 65 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมเงินอุดหนุน 1,196,000 1,092,000 1,320,000     1,260,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,196,000 1,092,000 1,320,000     1,260,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,753,157.42 4,745,000.66 6,482,700     6,368,618 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนท าดี 
ถวายในหลวง" 

15,000 15,000 15,000 0 % 15,000 

      
เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

0 0 15,000 0 % 15,000 

      เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 115,000 115,000 130,000     130,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 115,000 115,000 130,000     130,000 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 115,000 115,000 130,000     130,000 

รวมแผนงานการศึกษา 7,593,326.39 7,656,548.96 10,122,240     9,567,818 

       

       



 หน้า 66 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 372,780 392,700 656,500 28.35 % 842,600 
    เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 20,000 200 % 60,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 226,680 236,520 250,700 5.11 % 263,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 617,460 647,220 927,200     1,166,100 
รวมงบบุคลากร 617,460 647,220 927,200     1,166,100 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าเช่าบ้าน 49,500 60,000 60,000 0 % 60,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 99,500 94,870 85,000     85,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 36,540.71 38,173.81 55,000 0 % 55,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย             



 หน้า 67 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 9,096 3,570 740.34 % 30,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,396.8 4,147.28 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 44,937.51 51,417.09 88,570     115,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 16,905 7,988 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,938.95 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,114 21,064.4 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,165 115,460 100,000 -60 % 40,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,300 38,960 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าวัสดุ 88,422.95 183,472.4 230,000     170,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,389.93 1,300.05 2,000 150 % 5,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,389.93 1,300.05 2,000     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 234,250.39 331,059.54 405,570     385,000 

        

        



 หน้า 68 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว 12,500 0 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000  บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

40,200 0 0 0 % 0 

      
พัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพ้ืน 3 ขา ใบพัดเหล็ก ขนาด 24 นิ้ว 
จ านวน 2 เครื่อง 

8,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,700 0 0     0 
รวมงบลงทุน 60,700 0 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 912,410.39 978,279.54 1,332,770     1,551,100 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 300,840 313,970 336,500 7.79 % 362,700 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 153,600 160,320 170,100 5 % 178,600 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,820 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 460,260 474,290 506,600     541,300 
รวมงบบุคลากร 460,260 474,290 506,600     541,300 



 หน้า 69 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 5,000 1,100 % 60,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 60,000 -91.67 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,000     65,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 432,000 450,000 0 % 450,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 0 0 80,000 0 % 80,000 

      
โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยและอาหารสะอาดรสชาติ
อร่อย 

0 32,050 0 100 % 40,000 

      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 59,519.2 73,321.6 0 0 % 0 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

0 37,550 24,000 0 % 24,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

43,310 0 0 0 % 0 

      
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

0 0 500 900 % 5,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 57,602.55 63,745 80,000 0 % 80,000 

รวมค่าใช้สอย 160,431.75 638,666.6 634,500     679,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุก่อสร้าง 0 29,909.64 0 100 % 15,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,600 12,068.35 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,032.8 54,381.8 70,000 0 % 70,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 86,632.8 96,359.79 120,000     165,000 

รวมงบด าเนินงาน 247,064.55 735,026.39 819,500     909,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 707,324.55 1,209,316.39 1,326,100     1,450,300 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,619,734.94 2,187,595.93 2,658,870     3,001,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 0 51,339.6 70,000 0 % 70,000 

      โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี 60,000 0 0 0 % 0 

      โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทางสังคม 4,220 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 64,220 51,339.6 120,000     120,000 

รวมงบด าเนินงาน 64,220 51,339.6 120,000     120,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 64,220 51,339.6 120,000     120,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 64,220 51,339.6 120,000     120,000 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 260,280 275,640 298,500 -100 % 0 



 หน้า 72 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 260,280 275,640 298,500     0 

รวมงบบุคลากร 260,280 275,640 298,500     0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     5,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,896.42 115,105.87 150,000 20 % 180,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 218,860 78,900 300,000 -50 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 368,756.42 194,005.87 450,000     330,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 149,950 58,100 150,000 -33.33 % 100,000 
    วัสดุก่อสร้าง 48,108.7 100,456 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 24,000 10,000 100 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,374.48 17,336.4 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 219,433.18 199,892.4 240,000     200,000 
รวมงบด าเนินงาน 588,189.6 393,898.27 690,000     535,000 
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  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า/โคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 50 ชุด 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟฟ้าสาธารณะ) 

0 75,000 0 0 % 0 

      
ชุดโคมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ จัดซื้อปีละ 20 ชุด 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟฟ้าสาธารณะเทศบาล 
ต าบลตากฟ้า) 

0 30,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 105,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 105,000 0     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณกลุ่ม
บ้านนายกฤษณะ ปั้นแต่ง ท้ายซอยถนนโค้งพัฒนา ซอย 6 
ชุมชนถนนโค้งพัฒนา ม.3 ต.ตากฟ้า 

74,209.85 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณกลุ่ม
บ้านอาจารย์ส าราญ ศิริทองสิงห์ชัย ชุมชนถนนโค้งพัฒนา ม.3 
ต.ตากฟ้า 

94,875.83 0 0 0 % 0 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนบ้านเศรษฐกิจ
ท้ายซอยจนสุดเขตเทศบาลฯ 

0 86,029.07 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 169,085.68 86,029.07 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 169,085.68 86,029.07 0     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,017,555.28 860,567.34 988,500     535,000 

งานสวนสาธารณะ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 149,400 154,560 64,000 76.25 % 112,800 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,020 4,860 1,200 1,900 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,420 159,420 65,200     136,800 

รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 65,200     136,800 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     5,000 
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  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,634.55 215,419.35 216,000 -30.56 % 150,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 16,750 15,590 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 227,384.55 231,009.35 236,000     170,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุงานบ้านงานครัว 4,410 5,136 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,558.5 4,000 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,392 19,286.6 29,000 37.93 % 40,000 
    วัสดุการเกษตร 16,205 3,050 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 55,565.5 31,472.6 79,000     90,000 
รวมงบด าเนินงาน 282,950.05 262,481.95 315,000     265,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่ต่ ากว่า 22 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 9,250 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,250 0 0     0 
รวมงบลงทุน 9,250 0 0     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 451,620.05 421,901.95 380,200     401,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 689,695.16 640,320 679,000 4.59 % 710,200 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,989.19 13,260 1,200 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 724,684.35 653,580 680,200     710,200 
รวมงบบุคลากร 724,684.35 653,580 680,200     710,200 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,841,346.68 1,485,780 1,580,000 -16.46 % 1,320,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบล 
ตากฟ้า 

0 0 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะในเขต
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 46,150 15,000 0 % 15,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,852.35 10,281.16 100,000 0 % 100,000 
รวมค่าใช้สอย 1,932,199.03 1,542,211.16 1,745,000     1,485,000 
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 32,720 38,953 30,000 66.67 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,860 49,720 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 282,343 255,265.2 300,000 0 % 300,000 

    วัสดุการเกษตร 27,050 23,970 12,760 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 49,230 59,130 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 441,203 427,038.2 452,760     460,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,373,402.03 1,969,249.36 2,197,760     1,945,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,098,086.38 2,622,829.36 2,877,960     2,655,200 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,567,261.71 3,905,298.65 4,246,660     3,592,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 320,640 342,840 376,100 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 320,640 342,840 376,100     0 

รวมงบบุคลากร 320,640 342,840 376,100     0 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 36,000 60,000 60,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,250 7,500 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 56,250 67,500 75,000     0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,800 99,323.14 150,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 13,800 99,323.14 150,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 70,050 166,823.14 225,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 390,690 509,663.14 601,100     0 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     396,000 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     396,000 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     75,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 150,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการจัดท าแผนชุมชน 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน 96,000 72,000 96,000 0 % 96,000 

      โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 30,000 0 % 30,000 

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 297,290 0 50,000 0 % 50,000 
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      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 0 8,030 50,000 0 % 50,000 

      โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน 0 18,600 20,000 0 % 20,000 

      โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนต้นแบบ 22,975 0 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน 13,850 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง 0 0 5,000 0 % 5,000 

      โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสตรี 0 0 15,000 33.33 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 500 54,922 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 430,615 153,552 366,000     541,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 85,903 10,950 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 9,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 1,000 0 % 1,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 1,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,500 11,000 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 104,403 21,950 41,000     51,000 

รวมงบด าเนินงาน 535,018 175,502 407,000     667,000 



 หน้า 81 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
บอร์ดประชาสัมพันธ์ตู้กระจกบานเลื่อนบุก ามะหยี่กรอบ
อลูมิเนียมขนาด1.2 ม.x1.2 ม. จ านวน 2 บอร์ด พร้อมติดตั้ง
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนถนนโค้งพัฒนา 

0 10,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร
และอุปโภคในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 78,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง ขนาด 450 วัตต์ ล าโพง 
15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว 

0 9,900 0 0 % 0 

      
จัดซื้อแอมป์เครื่องขยายเสียงขนาด 2,000 วัตต์ จ านวน  
2 เครื่องๆละ 26,500 บาท ล าโพงฮอร์น ขนาด150 วัตต์ 
จ านวน 15 ชุดๆละ1,500บาท 

0 75,500 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 22,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 173,900 0     0 
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รวมงบลงทุน 24,500 173,900 0     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 559,518 349,402 407,000     1,063,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 950,208 859,065.14 1,008,100     1,063,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 787,200 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     847,200 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     847,200 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     10,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     10,000 
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  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ ์             
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จ านวน 1 เครื่อง 128,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์กีฬา             

      
โครงการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 4 ชุด ติดตั้งรวม 
4 จุด 

232,190 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน             

      
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้งบริเวณชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 1 ชุด 

139,100 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 499,290 0 0     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ภายในสนามเด็กเล่น 
พร้อมปูหญ้าเทียม 

219,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 219,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 718,290 0 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 718,290 0 0     857,200 
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งานกีฬาและนันทนาการ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 256,606 218,150 226,000 -28.32 % 162,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 
      โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 119,930 196,335 210,000 -90.48 % 20,000 
      โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 10,000 0 100 % 5,000 
      โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 56,796 39,850 60,000 -33.33 % 40,000 
      โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 7,000 3,000 10,000 100 % 20,000 
      โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 56,460 36,820 45,900 -56.43 % 20,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 53,000 0 150,000 0 % 150,000 

รวมค่าใช้สอย 549,792 504,155 711,900     427,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 4,985 4,340 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,670 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 15,000 0 % 15,000 



 หน้า 85 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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    วัสดุก่อสร้าง 68,238.55 0 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 4,980 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 83,223.55 17,990 110,000     125,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 15,449.07 109,918.55 170,400 -15.49 % 144,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 15,449.07 109,918.55 170,400     144,000 

รวมงบด าเนินงาน 648,464.62 632,063.55 992,300     696,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      จัดซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ฯ จ านวน 1 ชุด 0 19,260 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      จัดซื้อโคมเมทัลฮาไลด์ 400 W จ านวน 15 ชุดๆละ 2,500 บาท 0 37,500 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 56,760 0     0 

        



 หน้า 86 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      โครงการปูพื้นยางสนามแบดมินตัน จ านวน 2 สนาม 0 0 311,370 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 311,370     0 

รวมงบลงทุน 0 56,760 311,370     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 648,464.62 688,823.55 1,303,670     696,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30,290 0 130,000 302.85 % 523,700 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 156,840 163,680 173,600 4.26 % 181,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 2,580 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 189,710 163,680 303,600     705,900 

รวมงบบุคลากร 189,710 163,680 303,600     705,900 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,360 0 5,000 0 % 5,000 
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    ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 500 % 30,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 4,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 3,360 0 14,000     40,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,500 0 100 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,800 0 100 % 20,000 

      โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต 27,640 0 0 100 % 30,000 

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

      โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 20,000 0 0 100 % 20,000 

      โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 12,000 1,200 20,000 0 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,000 9,990 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 71,640 38,490 60,000     140,000 
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  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 9,825 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 8,518 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,500 5,000 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 35,843 5,000 45,000     35,000 
รวมงบด าเนินงาน 110,843 43,490 119,000     215,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 300,553 207,170 422,600     920,900 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,667,307.62 895,993.55 1,726,270     2,474,100 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 681,360 710,220 772,000 141.52 % 1,864,500 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 15,900 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 45,000 33.33 % 60,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 315,000 256,331.61 298,500 4.96 % 313,300 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,820 13,032.26 24,000 0 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,044,180 1,021,583.87 1,139,500     2,277,700 
รวมงบบุคลากร 1,044,180 1,021,583.87 1,139,500     2,277,700 
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  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 42,000 69,500 72,000 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 25,000 

รวมค่าตอบแทน 44,900 70,950 82,000     102,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 967.28 967.28 1,000 1,900 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000 

      โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,400 36,867.36 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 4,367.28 37,834.64 51,000     67,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 10,770 9,752 15,000 0 % 15,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,745 11,200 10,000 100 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,417.4 13,188 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,010 14,590 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 44,942.4 48,730 70,000     80,000 

รวมงบด าเนินงาน 94,209.68 157,514.64 203,000     249,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ ์             

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 2,500 0 0 0 % 0 

      จอภาพ แบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,500 0 0     0 

รวมงบลงทุน 6,500 0 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,144,889.68 1,179,098.51 1,342,500     2,526,700 

งานก่อสร้าง             

  งบลงทุน             

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยนวชนต่อจากโครงการเดิม 0 0 44,500 -100 % 0 
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โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโค้งพัฒนา ซอย 1  
บริเวณกลุ่มบ้านนายสุวิล โหมดตาด 

0 0 291,000 -100 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโค้งพัฒนา ซอย 6 บริเวณ
ท้ายซอย  

0 0 300,000 -100 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเคปซีลทางเข้านิคมสร้างตนเอง
ตากฟ้า 

0 0 339,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ าเสียต่อจากโครงการเดิม 
บริเวณโรงฆ่าสัตว์เดิม 

0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต 
พร้อมตีเส้นจราจร ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 3 

0 0 216,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  
พร้อมตีเส้นจราจร ซอยเขาหมี 3 

0 0 900,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต  
พร้อมตีเส้นจราจรซอยสายบ้านนายไพโรจน์ แสงภู่ 

0 0 310,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,550,500     0 

รวมงบลงทุน 0 0 2,550,500     0 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,550,500     0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,144,889.68 1,179,098.51 3,893,000     2,526,700 

รวมทุกแผนงาน 43,697,663.31 44,225,616.2 53,588,140     53,030,203 
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า   จังหวัดนครสวรรค์ 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,030,203 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 12,604,065 บาท 

  
งบกลาง รวม 12,604,065 บาท 

   
งบกลาง รวม 12,604,065 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 450,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู ้ให้แก ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
สาขาตากฟูา ตามสญัญาเลขท่ี ตฟ.(สช.)176/2556 ลงวันท่ี  
26 กรกฎาคม 2556 และไดร้ับอนมุัต ิจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ตามหนังสืออ าเภอตากฟูา ที ่นว 0023.11/3832  
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมรีะยะเวลา 
การช าระหนีผ้่อนช าระเป็นเวลา 10 ปี  

      

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระค่าดอกเบีย้เงินกู ้ให้แก ่บมจ.
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)สาขาตากฟูา ตามสัญญาเลขท่ี  
ตฟ.(สช.)176/2556 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 และได้รับอนมุัติจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์ ตามหนังสืออ าเภอตากฟูา
ที ่นว 0023.11/3832 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมีระยะเวลา 
การช าระหนีผ้่อนช าระเป็นเวลา 10 ปี  

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 194,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว 
ที่เทศบาลตั้งจ่ายจริง ให้แก่พนักงานจ้างในแต่ละเดือน  
จ านวน 150,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวที่เทศบาล 
ตั้งจ่ายจริง ให้แก่พนักงานจ้างของโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา  
ที่ได้รับคา่จ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไปจ านวน 14,000 บาท ประกอบด้วย 
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1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน)
จ านวน 8,000 บาท 
2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้างทัว่ไป) จ านวน 6,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวที่เทศบาล 
ตั้งจ่ายจริง ให้แก่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลตากฟูา ที่ไดร้ับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 30,000 บาท 
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว9   
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยค านวณในอัตรารอ้ยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังป ี
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 300,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาระการประปา 
ของเทศบาลต าบลตากฟูา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,200,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวัสดิการให้แกผู่้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถว้น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไว้แล้วโดยจ่ายอตัราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดส าหรับผูสู้งอายุ  
โดยผู้สูงอาย ุ60 - 69 ปี จะไดร้ับ 600 บาทอาย ุ70-79 ปี จะไดร้ับ
700 บาท อาย ุ80-89 ปี จะได้รับ 800 บาทและอาย ุ90 ปี ขึ้นไป 
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จะไดร้ับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในสว่นของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ตามข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดด้ าเนนิการให้กับรายเดิมมาก่อน)  
ตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2565  
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสรา้งหลักประกัน 
ด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 198)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 24 ล าดับที ่13 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,900,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก ่
คนพิการ ที่มีสิทธิตามเกณฑ ์ที่ก าหนดที่ไดร้ับแสดงความจ านง 
โดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการ 
คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2557) และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน  
(ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของ 
เงินเพิ่มเตมิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดด้ าเนนิการ
ให้กับรายเดมิมาก่อน) ตามหนังสอืด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว1430  
ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนส าหรบัโครงการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 198) 
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 24 ล าดับที ่14 
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส ์ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแลว้ 
และรายได้ไมเ่พียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดแูล 
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้ โดยผู้ปุวยเอดส์ทีม่ีสิทธิ 
จะไดร้ับเบีย้ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  
 -ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2565  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ 
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุและอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่3 หน้า 198) 
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 25 ล าดับที ่15 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินท่ีมีเหตสุาธารณภัยเกิดขึ้น  
หรือกรณีการปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า 
จะเกิดสาธารณภยั หรือกรณีฉุกเฉนิเพื่อบรรเทาปญัหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนเป็นส่วนร่วมได ้
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชน 
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณไฟจราจร
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปูายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/3892  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
และเบิกจา่ยเงินค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจัดการจราจร 
2) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 215) 
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ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 1,000,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  
และเงินบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหนจ็ลูกจ้าง 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 896  
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบ าเหนจ็ลูกจ้างประจ า 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาขข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 832,065 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อเป็นหลกัประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมสีิทธิไดร้ับเงิน
บ าเหน็จบ านาญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจา่ยประจ าปี โดยไมต่้องน ารายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้ทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมค านวณองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละ 3 การค านวณ
ส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษ 
ของบาทให้ปัดท้ิง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0023.5/ว26317 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงนิจากประมาณการรายรับ 
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ในงบประมาณรายจา่ยประปีงบประมาณสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงก าหนดอัตรา
และวิธีการรับบ าเหนจ็ด ารงชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟูา
โดยยดึหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0891.4/ว 2502  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) จ านวน 160,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
(สปสช.) ซึ่งเทศบาลต้องสมทบไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจดัการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่(ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2563 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
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เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 
ในระหว่างรับราชการ 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90  
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
กรณ ีข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง 
และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 4,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 
ในระหว่างรับราชการ   
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90  
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 3,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 
ในระหว่างรับราชการ   
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ  
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 90  
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
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ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี
ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงาน
งานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 10,056,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,533,780 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ค านวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู ้ 
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐานในการคิดอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดงันี ้ 
(1)เงินเดือนของนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 28,800 บาท  
 เป็นเงิน 345,600 บาท 
(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 อัตราละ 15,840   
เป็นเงิน 380,160 บาท  

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร ี
และรองนายกเทศมนตร ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1)ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร ีในอัตรา 
เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนประจ า ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ
ละ 4,500 บาท  เป็นเงิน  108,000 บาท 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร ีและรองนายกเทศมนตรี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร ีในอัตรา 
เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 อัตราๆ
ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 108,000  บาท 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 207,360 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท 
เป็นเงิน 120,960 บาท 
(2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีจ านวน 1 อัตราๆ
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท   

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา 
รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1) ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840บาท
เป็น 190,080 บาท 
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตราๆละ
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12,960 บาท เป็นเงิน 155,520 บาท 
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10  อัตราๆละ
10,080 บาท เป็นเงิน 1,209,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,685,460 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,238,160 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ีจ านวน 7 ต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งปลดัเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  
จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา 
(4) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
(5) ต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
(6) ต าแหน่งนิติกร (ปก/ชก) จ านวน 1 อัตรา  
(7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 
4.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293   
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,000 บาท 

      
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตา่งๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงิน

ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯและคา่ตอบแทนพนักงานเทศบาล 
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ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  
และเงินประจ าต าแหน่งจ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท 
2.ต าแหน่งนิติกรช านาญการ (กรณีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิม่
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตรา 
เดือนละ 4,500 บาท (1 อัตรา) เป็นเงิน 54,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ ์
การให้ข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547  
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว28  
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดร้ับเงินเดือนค่าตอบแทน 
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล จ านวน 3 ต าแหน่ง 
(1) ต าแหน่งปลดัเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท   
(2) ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
(3) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิ หมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวนัท่ี 29 กุมภาพันธ ์2559  
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 542,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังปรับปรุงอัตราคา่จ้างประจ าปี
จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งพนักงานวิทยุ (1 อัตรา) 
2.ต าแหน่งนักการ (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจ าของเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจา้งเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 10,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผู้ไดร้ับขั้นคา่จ้าง 
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นค่าจ้างที่เหลืออยู่ในอันดับ 
หรือต าแหน่งนั้น โดยให้จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่ไดร้ับการประเมนิผล 
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินนับแต่วันที่ระบุในค าสั่งให้ไดร้ับ
ค่าตอบแทนพิเศษ และกรณีที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษไม่เต็มเดอืน 
ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในเดือนนั้นตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน 
โดยอนุโลม ทั้งนั้นเมื่อค านวณแล้ว มีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
คือ ต าแหน่ง นักการ  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้ไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจา้งถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
2. หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 155 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจ า ผู้ไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0803/ว2094 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ไดร้ับเงินเดือนหรือ 
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2551 
4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 613,100 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเทศบาล
จ านวน 3 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 อัตรา  
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
(3) พนักงานขับรถยนต ์จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,158,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 408,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 
2. กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158  
ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2559 เรือ่ง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38  
ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปราม ผู้ละเมดิเทศบัญญัติ
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว3369  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2637 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบตัิงาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ 
ว27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ี
4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดอยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 โดยอาศยัหลักเกณฑ์  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ีสมาชิก
สภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกที่ด ารงต าแหน่ง
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี 
ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็น 
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ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 
ตามกฎหมายหรือ ตามระเบยีบหรอืหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน และ 
ได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้อง
ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรอืกะของตนและให้หมายความรวมถึง 
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบ 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 318,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนท่ีสุดที ่กค. 0422.3/ว257 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศกึษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 งวัน
ที ่9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 705,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด 
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้า และสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล  
งานจัดท าค าแปล งานผลิตและพมิพ์เอกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์ 
งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ  
งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง 
งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญ
มากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเปน็ 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่ารบัรองและพิธีการโดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 10,000 บาท
ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณ 
ที่ล่วงมาโดยไมร่วมรายได้จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณ 
ที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง  
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน 
ตามรายการค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
โดยมเีจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผูร้ับรองการจา่ย   
(2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จ านวน 5,000 บาท ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  
โดยยอดเงินท่ีตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจา่ยจริง
และให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ สั่งการดังนี ้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381   
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจา่ยเงิน 
ค่ารับรองหรือค่าเลีย้งรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าของขวัข ของรางวัล หรือเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีมอบให้กรณีหน่วยงานท่ีให ้
ความช่วยเหลือส่วนราชการ หรือกรณีการเยี่ยมชมส่วนราชการ 
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ในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม 
2. ค่าโล ่ใบประกาศเกียรติคณุ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
ของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ส าหรับส่วนราชการหรือลูกจ้างประจ า 
ที่เกษียณอาย ุหรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรไดร้ับการยกย่อง 
จากทางราชการ 
- เป็นไปตาม ระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตริาชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2553  
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 
ที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นเบิกจ่าย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบว่าด้วยการนั้น 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
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ไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบยีบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

    
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าพานพุ่มดอกไม ้พานประดับพุ่มดอกไม ้พานพุ่มเงิน พุ่มทอง  
กรวยดอกไม ้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้หรือพวงมาลาส าหรับ
วางอนุสาวรีย ์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสตา่งๆ 
2.ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสกัการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของ 
ส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะสกัการะศพผู้ทีเ่คยให้ความช่วยเหลอื
หรือเป็นผู้ท าประโยชน์แก่ประเทศ หรือส่วนราชการจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัตริาชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2553  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2553  
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

      

    
โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการขับขี่ปลอดภยั 
สร้างวินัยจราจร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่ง 
จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุตา่งๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าจัดท า 
ปูายโครงการค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ   
-ตามพระราชบัญญตั ิระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง 
ล าดับที ่6 หน้า 207) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าป ี2563
หน้าที่ 22 ล าดับที ่5 

    
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการเลือกตั้งของเทศบาล 
ต าบลตากฟูา ตามที่กฎหมาย อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสมัพันธ์
การรณรงค ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ 
และหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภผู้แทนราษฎร 
และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ตา่งๆ  
ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารค่าของสมนาคณุ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  
ค่าปูายโครงการ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549      
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561– 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่2 หน้า 221)                 

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่าย 
การตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
และประเพณ ีค่าดอกไม ้ ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ  
ในการจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าประกาศเกียรติบัตร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการจัดท าโครงการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบและหนังสอืสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันเทศบาล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่ 4 หน้า 222) เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563
หน้าท่ี 23 ล าดับที ่7 

      

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานท่ีค่าใช้จา่ย 
ในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุอุปกรณต์่างๆ ค่าประกาศนียบตัร  
ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ.2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 17 หน้า 227)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 24 ล าดับที ่11 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัขหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
การจัดท าสื่อ จัดกิจกรรมรณรงค ์เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การจัดท า
กิจกรรมหรืออบรมเกี่ยวกับการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จัดหาชุดตรวจหาสารเสพตดิและอุปกรณ์เพื่อน าไปใช้ตรวจกลุ่มเปาูหมาย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วข้องส าหรับการจดัท าโครงการ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว3683  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 เรือ่ง การปูองกันและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว3188   
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกจิในการปูองกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่5 หน้า 206) เพิ่มเติมเปลีย่นแปลงครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 
หน้าท่ี 22 ล าดับที ่4 
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล 
ต าบลตากฟ้า 

จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากร
เทศบาลต าบลตากฟูา เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่าย
สถาบันการศึกษาต่างๆหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นหลักสตูร 
ที่ส่งเสรมิและพัฒนาความรูค้วามสามารถของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ที่ก่อให้เกิดการปฏิบตัิงานในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล เช่น หลักสูตร 
นักบริหารงานเทศบาลฯ ตามพระราชบัญญตั ิระเบียบ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่10 หน้า 224)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 23 ล าดับที ่10 

      

    
โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าดอกไม ้ค่าจัดซื้อพันธุไ์ม้ ค่าปุ๋ย 
ค่าวัสดุทางการเกษตร  ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดตุ่างๆ ในการจดักิจกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องส าหรับการจดัท าโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 216)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 22 ล าดับที ่6 

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธ ีและงานรัฐพิธี
ในการด าเนินงานพิธีทางศาสนา รฐัพิธ ีพระราชพิธี หรือวันส าคญัต่างๆ
ของชาติ ค่าจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ
จังหวัด กรมส่งเสรมิการปกครองสว่นท้องถิ่นกระทรวง มหาดไทย รฐับาล
หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที ่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรยีมการระหว่าง
การรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษตัริย ์
พระราชินีพระบรมวงสานุวงค์ เปน็ไปตามพระราชบัญญตั ิระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 201) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 21 ล าดับที ่3.1 

      

    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้  
ค่าวัสดุต่างๆในการด าเนินโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ารับรอง  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท 0891.4/

      



 หนา้ 117 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ว 164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนิน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ พระกนิษฐาราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดที ่มท 0810.6/
ว 25 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2561 เรือ่ง การด าเนินอนุรักษ์และพัฒนา
สมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ีกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 
4) หนังสือส านักพระราชวัง  สวนจิตรดากรมกิจการพิเศษ  
กองโครงการส่วนพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ที ่พว 0001 (อพ.)5691/2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2561  
เรื่อง ตอบรับสมาชิกการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชฯอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 216) 

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บรหิาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุตา่งๆในการด าเนินโครงการค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุงล าดับที่ 8 หน้า 223)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 23 ล าดับที ่9 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นค่าใช้จ่ายในการกแตง่  
จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุตา่งๆ ในการด าเนินโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสอืสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 
2) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่5 หน้า 222)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 23 ล าดับที ่8 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 180,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  
หัวแร้งไฟฟูา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา 
สายไฟฟูาฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพงแผงวงจร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ดังนี ้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม  
ผ้าปูโตะ๊ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 

โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
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สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระ พรอ้มกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ้ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา  
อันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย  
ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น 
แปรงทาส ีปูนขาว แผ่นดินเหนียมสังเคราะห ์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
รายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
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ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ  
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คมีล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัตซ ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าดังต่อไปนี้ 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์เบรก หม้อน้ า ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่ายล้อ ไฟหน้า ถังน้ ามันไฟ เบรก 
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง  
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
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ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล
น้ ามันก๊าด ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม  
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ้เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวนผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง 
ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตดัต้นไม้ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ปุ๋ย ยาปูองกัน และก าจัดศตัรูพืช
และสตัว ์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้หัวกะโหลกดูดน้ า 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  
ปูายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปูายประชาสมัพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย 
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง   
ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
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เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง   
ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
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ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5  
กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงานและค่าไฟฟูาสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟูา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ

ดังกล่าว และคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง
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ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู่ 
ในความดูแลรับผดิชอบของ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าธนาณัต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณยี ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)ในกิจการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู ่
ในความดูแลรับผดิชอบของ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ “สวนตากฟ้า  
พารื่นรมย์” 

จ านวน 300,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งสวนสาธารณะ  
(สวนตากฟูาพารื่นรมย์) ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ในการก่อสร้าง 
ลานออกก าลังกาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ที ่มท 0810.6/ว2817 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
เรื่อง การด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่3
หน้า 216 เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 
ล าดับที ่12 หน้า 24 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้าปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟูา  
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอืดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
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3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวันท่ี 
7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
6) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง 
ล าดับที ่28 หนา้ 231 
7) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไขครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2563
ล าดับที ่5 หน้า 3 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัขของชาติที่ 
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
อ าเภอตากฟ้า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคญัของชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์อ าเภอตากฟูา
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 
ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่2 หน้า 201 
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  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจา้งที่ปรกึษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ดิน และ
หรือสิ่งก่อสรา้งตามโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
โดยจ่ายเป็นค่าจา้งองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล 
ต าบลตากฟูา เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.3/ว141  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงาน  
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือส านักบริหารงานคลังท้องถิ่น ที ่มท 0808.4/ว1301  
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548 เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
หรือสถาบันท่ีเป็นกลาง 
5)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับ ที่ 7 หน้า 223   
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 240,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 210,840 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 210,840 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสว่นท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยจ่ายให้กับ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสอืดังนี้ 
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ 
ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคา่จ้างและการใหลู้กจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ 
ว13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.บต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,431,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,383,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,383,100 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,778,300 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีจ านวน 5 ต าแหน่ง โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบรหิารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน้)
จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ปฏิบัติการ) จ านวน 1 อัตรา 
(4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
(5) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)
จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6 ) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
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เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16  ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293  
ลงวันท่ี 9กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 28,800 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
เงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงนิเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ปฏิบัติการ) จ านวน 1 อัตรา 
2.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2558  
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
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เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิ หมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2559  
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 492,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองคลัง
จ านวน 3 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัช ีจ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่ทะเบียนและทรัพย์สิน จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) 
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313  
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองคลังจ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้จ านวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1)ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6)
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2558 
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 1,048,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158  
ลงวันท่ี 20เมษายน พ.ศ.2559 เรือ่ง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  ที่ กค 0406.4/ว38 
ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผูล้ะเมิดเทศบญัญตัิ
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว3369 ลงวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2637 เรื่องการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน็เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
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ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ าป ี
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน และ 
ได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12  
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 516,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด  
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และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึง ค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ 
กับเทศบาลค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5
กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑก์ารด าเนินการจ้างเอกชน 
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาลที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปตดิต่อราชการ ตามระเบียบดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกในการจัดท าและปรบัปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได ้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น 
ค่าคัดลอกระวางที่ดิน ระวางแผนที ่ค่าส ารวจภาคสนามค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีย่วกับโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2550 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว2236  
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  เรื่อง การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว483 
ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจดัเกบ็ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว67 ลงวันท่ี 9 มกราคม
2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าแผนที่ภาษีและ
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ทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่19 หน้า 228) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 28 ล าดับที ่26 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวสัด ุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น 
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และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา ออกเป็น 2 ประเภท
ดงันี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ฯลฯ      
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
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ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัตซ ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อต และสกร ูสายไมล์
เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน
แบตเตอรร์ี ่จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต ์เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 

      



 หนา้ 144 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล
น้ ามันก๊าด ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดงันี ้ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 
ใส่ฟิล์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  
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ปูายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปูายประชาสมัพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด 
ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี)  
รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง 
 ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
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ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
 เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ ดังกลา่ว 
และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท ์ฯลฯ  
ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่าธนาณัต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณยี ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 234,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 211,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 211,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 211,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรงุ
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี โดยจ่ายให้กับ  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดที ่มท 0809.3/
ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง 
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และการใหลู้กจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดที ่มท 0809.3/
ว 13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงนิเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

  
งบด าเนินงาน รวม 23,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูลงาน
ส ารวจออกแบบควบคมุการก่อสรา้งงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่ารวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนญุาต
ไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ขา่วทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมา
บริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
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ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูาค่าติดตั้งโทรศัพท์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑก์ารด าเนินการจ้างเอกชนและ 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 8,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
-เป็นไปตามตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,433,400 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,770,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,770,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,134,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดอืน
ประจ าป ีจ านวน 3 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายปูองกันและรักษาความสงบ  
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่ง นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก/ชก) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6 ) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 16  ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293  ลงวันท่ี 9
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30
ธันวาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งหัวหน้าฝุายปูองกันและรักษา 
ความสงบ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม หมวด3) (ฉบับท่ี 6 )  
ลงวันท่ี 29กุมภาพันธ ์2559  
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 437,400 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังปรับปรุงอัตรา  
ค่าจ้างประจ าป ีจ านวน 1 ต าแหนง่ คือ ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถยนต ์(ดับเพลิง) (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจ าของเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5 ) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจา้งเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4 ) ลงวันท่ี 26  พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 180,800 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฝุายปูองกันและ
รักษาความสงบ จ านวน 1 ต าแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต ์(ดับเพลิง) (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313  
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ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ ์2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,663,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 113,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158 
ลงวันที 20 เมษายน พ.ศ.2559 เรือ่งหารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  ที่ กค 0406.4/ว38 
ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปราม ผู้ละเมดิเทศบัญญัติ
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว3369 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2637 เรื่องการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปสี าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ าปีแก่พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ี
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดอยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว1013 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,485,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,450,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผลงานจัดท า 
ค าแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถิติ
ข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล 
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตดิตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
 (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 
ที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมดิต่อบุคคลภายนอก 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัตติามกฎหมาย
และระเบียบว่าด้วยการนั้น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู
มีด ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้งฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ       
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โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน 
กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน 
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู
นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต์ ทราย 
ยางมะตอย ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา       
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ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร  หรือตามปกตมิีอาย ุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิด 
ความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม  
แล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟลิ์ม
ภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนสซ์มู กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรปู  
ปูายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปูายประชาสมัพันธ์ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม เมมโมรีก่าร์ด
ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,์ วีดีโอเทป, แผ่นซีด)ี  
รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้างอดัขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร
เผยแพรผ่ลการด าเนินงานฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 

ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
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ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หนว่ยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอื ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกีย่วกับการใช้บริการ เช่น  
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบของ ส านักปลดัเทศบาล เทศบาล 
ต าบลตากฟูา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

      

 
งานเทศกิจ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

   

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 
ที่ผู้เสียหายยื่นค าขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณี 
ที่เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท าละเมดิ 
ต่อบุคคลภายนอกในการปฏบิัติหน้าท่ี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่าย 
โดยปฏบิัติตามกฎหมายและระเบยีบว่าด้วยการนั้นเป็นไปตามระเบยีบ
และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสดเุช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ให้แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่าดังนี ้ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 
ใส่ฟิล์มภาพยนตร ์เครื่องกรอเทป เลนสซ์ูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  
ปูายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ปูายประชาสมัพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม เมมโมรี่การด์ ฟีล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,์
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสหีรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพถ่าย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 665,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 665,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์
งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ  
งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ
งานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือ 
การติดต่อราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนและฝึกซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลต าบลตากฟูา เช่น ค่าจัดท าปูายโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดฝึก อปพร.  
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดเุชื้อเพลิง
และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.4/
ว 1704 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 3หน้า 211 )  
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าจัดท า 
ปูายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  
ค่าชุดฝึก อปพร. ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสด ุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.4/
ว 1704 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 5 หน้า 212) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 27 ล าดับที ่24 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจาก 
การเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิกรณ ี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
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ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน 
สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิย ุแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา
เครื่องประจไุฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชั้กฟิวส์ ไมค์ลอย  
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
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ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ดอกล าโพง ฮอร์น ล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้ 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัตซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก  
น๊อตและสกร ูสายไมล ์เพลาฯลฯ      
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ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน
แบตเตอรร์ี ่จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน  
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ  
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล
น้ ามันก๊าด ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

      



 หนา้ 170 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 80,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดเุครื่องแต่งกาย ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแลว้เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้เครื่องแบบ
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด หมวก  
ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมชนิดกันไฟ  
(ไม่รวมถังออกซิเจน เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ า อปพร. เข็มเครื่องหมาย
อปพร.ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภยัค่าตดิตั้ง เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดเุครื่องดับเพลิง ดงันี ้  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)  
ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟปุา (เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) 
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,069,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,446,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,446,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,966,500 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครเูทศบาล พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ีจ านวน 3 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2 จ านวน 4 อัตรา 
(3) ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.1 จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.9 /ว25   
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 210,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (อันดับ คศ.2) ในอัตรา 
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งครูช านาญการ (อันดับ คศ.2)  
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 4  อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
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เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล พ.ศ. 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการประเมินผลงานพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลต าแหน่งครูเพื่อให้มี หรือ 
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 233,700 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน 
(ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบญัชี) จ านวน 1 อัตรา  
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
(2) ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค ์เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูาจ านวน 2 ต าแหน่ง (อัตรา 
ตามที่ส่วนกลางจัดสรรให้) ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน  
(ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบญัชี) จ านวน 1 อัตรา  
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
(2) ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  17 กุมภาพันธ ์2558 

      



 หนา้ 174 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

  
งบด าเนินงาน รวม 623,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 3,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน ์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158  
ลงวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2559 เรือ่ง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด  ที่ กค 0406.4/ว38  
ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปราม ผู้ละเมดิเทศบัญญัติ
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว3369  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2637 เรื่องการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
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และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ าปี 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน  
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง  
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบยีบ 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจบุัน 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิไดต้ามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และ หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศกึษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบยีบหรอืหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 555,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
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ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตดิตั้งไฟฟูา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด เหล็ก 
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
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ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลงิ
น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพ่รวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง 
ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจดัศัตรูพืชและสตัว ์ 
อาหารสตัว ์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หัวกระโหลกดูดน้ า 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  
หรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ้แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,  
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด(Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์
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(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์  
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด  

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,368,618 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,658,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,658,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 981,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  
พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีจ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งครุช านาญการ (คศ.2) จ านวน 2 อัตรา  
(2) ต าแหน่งคร ู(คศ.1) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล พ.ศ.2545  และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.9 /ว25 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไ้ขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 2 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง คร ู 
(วิทยฐานะช านาญการ) อันดับ คศ.2 ในอัตรา เดือนละ 3,500 บาท
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จ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการประเมินผลงานพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลต าแหน่งครูเพื่อให้ม ี
หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 562,500 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟูา คือ ประเภทพนักงานจา้ง 
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.อื่นๆที่เกีย่วข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 31,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟูา คือ ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกจิ  (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็กจ านวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  17 กุมภาพันธ ์2558 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 3,299,918 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน  
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงาเทศบาล
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุดที ่กค.0422.3/ 
ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ 
ว1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559เรื่อง การเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียนหรือ ตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,833,650 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปตดิต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 35,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดักิจกรรม/โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตากฟูา เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ  
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวสัดุ
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจัดท าปูายโครงการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดงันี ้
1.แข่งขันกีฬาสีภายใน                      5,000 บาท 
2.ทัศนศึกษาของนักเรียน                  10,000 บาท 
3.ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทา        2,500 บาท 
4.เยี่ยมบ้านนักเรียน                        2,500 บาท 
5.วันแม่แห่งชาติ                            2,500 บาท 
6.เสริมสรา้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้           5,000 บาท 
7.ไหว้คร ู                                    5,000 บาท 
8.นักธรรมน้อย                             2,500 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่48 หน้า 163-164) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 หน้าที ่33 ล าดับที ่39 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 35,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดักิจกรรม/โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตากฟูา เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุส านักงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวสัดุ
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าจ้างเหมาบรกิาร
ค่าจัดท าปูายโครงการ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี ้
1.แข่งขันกีฬาสีภายใน                  5,000 บาท 
2.ทัศนศึกษาของนักเรียน              10,000 บาท 
3.ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  2,500 บาท 
4.เยี่ยมบ้านนักเรียน                    2,500 บาท 
5.วันแม่แห่งชาติ                        2,500 บาท 
6.เสริมสรา้งแลกเปลี่ยนเรียนรู ้       5,000 บาท 
7.ไหว้คร ู                                5,000 บาท 
8.นักธรรมน้อย                         2,500 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่1 หน้า 140-141) เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2
ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 32  ล าดับที ่38 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,633,650 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี ้
1.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 864,150 บาท 
แยกเป็น 
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน 360,150 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลตากฟูา 
 1.2 โรงเรยีนเทศบาลต าบลตากฟาู  จ านวน 504,000 บาท ส าหรับ 
จ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา 
2.เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จ านวน 231,800 บาท แยกเป็น 
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท    
2.2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรยีนเทศบาลต าบลตากฟูา
จ านวน 16,800 บาท 
-ระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 9,600  บาท 
-ระบบ wireless   จ านวน 7,200  บาท   
2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา  จ านวน 100,000 บาท 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนฯ จ านวน 50,000 บาท 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ 
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 18,000 บาท 
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟูา จ านวน 12,000 บาท 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา
จ านวน 15,000 บาท   
3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 339,600 บาท 
 3.1 ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) จ านวน 204,000 บาท 
 3.2 ค่าหนังสือเรียน         จ านวน 24,000 บาท 
 3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน       จ านวน 24,000 บาท 
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน              จ านวน 36,000 บาท 
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน จ านวน 51,600 บาท  
4. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (รายหัว)  คนละ 1,700 บาท/ปี 
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(จ านวน 70 คน) เป็นเงิน 119,000 บาท 
5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟูา
จ านวน 79,100 บาท ดังนี ้
5.1 ค่าหนังสือเรียน               จ านวน  14,000  บาท 
5.2 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรยีน  จ านวน  14,000  บาท 
5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน       จ านวน  21,000  บาท 
5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน  จ านวน  30,100  บาท    
การตั้งจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา เป็นไป 
ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/
ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรบัปรุง ล าดับที ่2-4 หน้า 142-146)
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 35-38 ล าดับที ่40 

    
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา 
ดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
และทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟูา
เช่น ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าอาหารว่างและค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสด ุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) อื่นๆที่เกีย่วข้องตามทีร่ะเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 232 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
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ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏบิัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
ค่าวัสดุ รวม 1,126,268 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นและ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตดัโฟม
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด
เทปกาว ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
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ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา
เครื่องประจไุฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชั้กฟิวส์ ไมค์ลอย 
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา
หลอดไฟ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,046,268 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ 
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรปู
มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   

 ค่าอาหารเสริม (นม)  รวม  996,268  บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) ตามรายการดังนี ้
1.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จ านวน  609,960 บาท (สพฐ.) แยกเป็น 
1.1 โรงเรียนอนุบาลตากฟูา จ านวน 508,300 บาท ส าหรับจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของ โรงเรียนอนุบาลตากฟูา    
1.2 โรงเรียนวัดประชาสรรค ์ จ านวน 101,660 บาท ส าหรับจ่ายเปน็ 
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของ โรงเรียนวัดประชาสรรค ์   
2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน  243,984 บาท   
ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลต าบลตากฟูา 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึน้เอง 
และรับถ่ายโอนตามภารกิจ จ านวน 142,324 บาท ส าหรับจ่ายเป็น 
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลตากฟูา    
- เป็นไปตามตามหนังสือ ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8
กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล) หรือหนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่5 หน้า 147)
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 39 ล าดับที ่41 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง รายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ ไมต้่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม
เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เช่ือมเหล็ก  
เครื่องยิงตะปูนั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต ์ทราย  
ยางมะตอยฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาลฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette,Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์ 
คอมพิวเตอร์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board)เมนบอรด์ (Main Board)  
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร ์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) ฯลฯ    
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หุ่นแบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียน 
การสอนท าด้วยพลาสติกกระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงานและค่าไฟฟูาสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปตามระเบียบและหนังสอืดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 1846 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู่ 
ในความดูแลรับผดิชอบของ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ่สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ี 
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลตากฟูาให้สวยงาม มีความเหมาะสม และรองรับการใช้งานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสอืท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/
ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่7 
หน้า 72 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 ล าดับที ่44 หน้า 40 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,260,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 1,260,000 บาท 

      

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จ านวน 1,260,000  บาท แยกเปน็ 
1. โรงเรียนอนุบาลตากฟูา  จ านวน  1,050,000  บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของ  
โรงเรียนอนุบาลตากฟูา    
2. โรงเรียนวัดประชาสรรค์  จ านวน  210,000 บาท 
ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียนวัดประชาสรรค์   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง  ล าดับที ่50 หน้า166
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  ล าดับที ่42 หน้า 39  
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 130,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนท าดี 
ถวายในหลวง" 

จ านวน 15,000 บาท 

      

 ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรต ิเยาวชนท าดี
ถวายในหลวง โรงเรียนอนุบาลตากฟูา เป็นไปตามระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4750
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่2 ) พ.ศ.2563  ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่52 หน้า167  

      

    
เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

จ านวน 15,000 บาท 

      

 ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวัดประชาสรรค ์เป็นไปตามระเบยีบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
 (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 
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และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง 
ล าดับที ่53 หน้า167  

    
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา จ านวน 100,000 บาท 

      

 ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427 ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ 
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565  ฉบับปรับปรุง  
 ล าดับที ่51 หน้า166  
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,551,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,166,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,166,100 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 842,600 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือน
ประจ าป ีจ านวน 2 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบรหิารงานสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับท่ี 6 ) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาลใหไ้ด้รบั
เงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293 ลงวันท่ี 9
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลจ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา   
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข   
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิ หมวด3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2559  
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 263,500 บาท 

   

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเทศบาล
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.อืน่ๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 385,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุร หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือ 
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 55,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัยงาน
รักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม ้สนามหญา้และสวนหย่อม งานพาหนะ
งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล งานผลิต
และพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบ
ควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล  
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชน 
มีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
 ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และ
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เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ 
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
 (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปตดิต่อราชการ  ตามระเบยีบ ดังนี ้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจาก 
การเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิกรณีเป็น 
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 
 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร 
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

      

       



 หนา้ 207 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย  
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัตซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก เพลา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ถังน้ ามันล้อ ไฟหน้า 
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต ์กันชนรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชือ้เพลิง น้ ามันดเีซล
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า 
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมค่งทนถาวร หรือตามปกติมีอาย ุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจา่ยดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวสัด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
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3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแลว้เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ชุดเครือ่งมือ
ผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข ้คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง
เครื่องมือวิทยาศาสตร ์เครื่องวัดอณุหภมู(ิปรอทวัดไข้)ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม
ดังนี ้ส าล ีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล ์ฟิล์มเอกซเรย์ เคมภีัณฑ์
ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อม เงิน
ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลอง หลอดเอกซเรย์
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควัน  ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา ต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
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3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร ์กระดาษต่อเนื่อง 
 สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร ์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 



 หนา้ 211 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู่ในความดแูล
รับผิดชอบของ ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทรสาร)
ค่าเทเลกซ ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอรเ์น็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีว ี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,450,300 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 541,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 541,300 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 362,700 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดอืน
ประจ าป ีจ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293   
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 178,600 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานเทศบาล
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
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1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

  
งบด าเนินงาน รวม 909,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคดัเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158 
ลงวันที 20 เมษายน พ.ศ.2559 เรือ่งหารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0406.4/ว38  
ลงวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 เรือ่ง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวลัการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบตัิงาน
ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผูล้ะเมิดเทศบญัญตัิ
และพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว3369  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2637 เรื่องการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
3.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
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ประจ าปสี าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น 
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ าปี 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดให้จัดอยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบ 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 679,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 450,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะงานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล 
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
และงานเทคนิคต่างๆที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า  
รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ 
กับเทศบาลค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตดิตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและระงับโรคตดิต่อ  
เช่น โรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยจ่ายเป็น 
ค่าตกแต่งจัดสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง กับโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิ
และพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557            
5) อื่นๆ ที่เกีย่วข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่5 หน้า 170) เพิ่มเติมเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563
หน้าท่ี 28  ล าดับที ่28 
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โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยและอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยและอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าอาหาร ค่าปูายโครงการฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
4)  พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560         
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่3 หน้า 169) 

      

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จ านวน 24,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรค 
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัติยราชนาร ีรายการค่ายาและเวชภัณฑ ์เช่น ค่าวัคซีน ค่าวัสดุ
การแพทย์ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น ปูายต่างๆในโครงการ  
ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอบรมฯลฯ และรายการอืน่ๆ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2549 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
4)  พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่8 หน้า 171) 

    
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์ และ 
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณต์่างๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
4)  พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560  
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่9 หน้า 172) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย กรณีที่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

   

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี ้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่วเสียม
เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร  
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เช่ือมเหล็ก 
เครื่องยิงตะป ูนั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต ์ทราย ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
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ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกต ิหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน 
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ์ลอ็คคลัตซ ์ล็อคพวงมาลัยฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล์
เพลา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
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ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต ์เบรก ครัช  
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี ่จานจ่าย ลอ้ 
 ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต ์กันชนรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซม 
แล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรง
ร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป)กระชังฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ปุ๋ย ยาปูองกัน 
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก 
และสัตว์น้ า น้ าเช้ือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  
เช่น ใบมีดเชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ า 

      



 หนา้ 223 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 120,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส จ านวน 70,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัวค่าวสัดุอื่นๆ
ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ในการด ารงชีวิต  
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่4 หน้า 182) เพิ่มเติมเปลีย่นแปลง  
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 21 ล าดับที ่2 

      

    
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ 
ทางสังคม 

จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
ภัยพิบัติทางสังคม เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัวค่าวสัดอุื่นๆ
ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม เครื่องอุปโภคบรโิภค  
เงินช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการสงเคราะห ์ช่วยเหลือ
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภยั โรคติดต่อ ฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
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(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง  
ล าดับที ่2 หน้า 182) เพิ่มเติมเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2
ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 21 ล าดับที ่3 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 535,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 535,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
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ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร(่รายจ่ายเกี่ยวกับการหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวสัด ุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่าย 
 ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและคา่สาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารดุเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา
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เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา
เครื่องประจไุฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชั้กฟิวส์ ไมค์ลอย 
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา หลอดไฟ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซม 
แล้วไม่คุม้ค่า ดังนี ้ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสยีมเลื่อย ขวาน
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กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู
นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต ์ทราย 
ยางมะตอย ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
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ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กญุแจเลื่อน  
คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลตัซ ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล์
เพลา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต์ เบรก ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี ่จานจ่าย ลอ้  
ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต ์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง 
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
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ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล น้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซินฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 401,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 136,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 136,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่าง 
เทศบาลต าบลตากฟูา คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนสวน จ านวน 1 อัตรา  
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313  
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในกองช่าง เทศบาลต าบลตากฟูา คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนสวน จ านวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2558 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 265,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ทีไ่ด้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณา และเผยแพร่ข่าว  
ทางวิทยุกระจายสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูาค่าติดตั้งโทรศัพท ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  คา่สิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอนัสั้น
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด 
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน  
เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารดี เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไ่ฟฟูา  
เครื่องปิ้ง ขนมปัง กระทะไฟฟูาฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่นแปรง ไม้กวาด เขง่
มุ้ง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลตัซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์
เพลา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เปน็อุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต์
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี ่
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล  
น้ ามันก๊าด ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน  
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถวเครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน
เบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจดัศัตรูพืชและสตัว ์ 
อาหารสตัว ์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้หัวกระโหลกดดูน้ า 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,655,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 710,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 710,200 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 710,200 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลตากฟูา
จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์จ านวน 1 อัตรา  
2. ต าแหน่ง คนงานคนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,945,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,485,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,320,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ      
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผลงานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

      



 หนา้ 241 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
 ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาล 
ต าบลตากฟ้า 

จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจดัการขยะในชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ ในการจดักิจกรรม ค่าจัดท าปูายโครงการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ ฯลฯ   
ตามพระราชบัญญัต ิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 219)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 29 ล าดับที ่30 

      

    
โครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะในเขต 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจดัการขยะในชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลตากฟูา โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี  ค่าวัสดุต่างๆ ในการจดักิจกรรม ค่าจัดท าปูายโครงการ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการฯลฯ   
-ตามพระราชบัญญตั ิและหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 219)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 2 ล าดับที ่30 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน  
เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารดี เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไ่ฟฟูา  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  
มุ้ง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลตัซ ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์
เพลา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) 
ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน
แบตเตอรร์ี ่จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซล น้ ามันกา๊ด
น้ ามันเบนซิน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 60,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย ดังนี ้
1.วัสดุเครื่องแต่งกายที่มีไว้ประจ าส านักงานหรือประจ าห้องปฏิบตัิการ
ต่างๆหรือวัสดุเครื่องแต่งกายที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการเรยีนการสอน
ของนักเรียนในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้เป็น
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ส่วนกลางหมุนเวียนหรือใช้ร่วมกัน โดยมไิด้เป็นการมอบให้บุคคลใด
โดยเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของผูบ้ริหาร เป็นผู้พิจารณาเบิกจ่ายได ้
ตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด 
2.วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยจะมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี
แต่ละคนรับผดิชอบดูแล ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้คนละไมเ่กินสองชุดต่อปี
ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกายตามวรรคหนึ่ง  
ให้มีลักษณะ ดังนี ้
1)เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากร หรือเครื่องแบบ 
ตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
2)วัสดุอื่นท่ีจ าเป็นใช้การปฏิบตัิงาน เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก 
ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เขา่ เป็นต้น 
3)ประเภท ชนิด หรือลักษณะวัสดเุครื่องแต่งกายอื่นตามที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยก าหนด ตามหนังสือสั่งการ (2) ข้อ 2.1  
เครื่องแต่งกายส าหรับลูกจ้างที่ปฏบิัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ 
งานประจ ารถขยะ งานกวาดล้างตลาด งานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล  
งานประจ าโรงฆ่าสัตว ์งานเครื่องจักรกล หรือเครื่องยนต ์
งานฉีดพ่นสารเคม ี 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้   
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายวัสดเุครื่องแต่งกาย 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2560 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,063,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 396,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 396,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีจ านวน 1  ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน 
ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืน
(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ.2558
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293  
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 667,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น 
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบ 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนท่ีสุดที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  
เรื่อง การเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 541,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงตอ่เติมครภุณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย  
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ 
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตดิตั้งไฟฟูา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทาง 
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปตดิต่อราชการ  
 -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเปิดและปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี  
ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆในการจัดกิจกรรม  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 233) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 25 ล าดับที ่17 

    
โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน จ านวน 96,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท า
ปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 233)  

      

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆ ในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  

      



 หนา้ 253 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
 (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ปรับปรุง ล าดับที ่13 หน้า 186)
แก้ไข ครั้งท่ี 5 ประจ าป ี2563 หน้าท่ี 3 ล าดับที ่7 

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู ้
การเกษตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปดิและปดิโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ ในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 11 หน้า 185)  

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง 
จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆ ในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
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ในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่3 หน้า 234)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 26 ล าดับที ่19 

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชีพ 
ในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปดิและปดิโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ ในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการคา่อาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 6 หน้า184)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2563หน้าที่ 26 ล าดับที่ 20 

      

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆ ในการจัดกจิกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการคา่อาหาร  
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ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 183)
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563หน้าท่ี 25 ล าดับที ่16 

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัขขาท้องถิ่น 
ของชุมชนหรือปราชข์ชาวบ้าน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เปิดและปิดโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูาย
โครงการ ค่าวัสดุตา่งๆในการจดักจิกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 202)
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2563หน้าท่ี 26 ล าดับที ่21 
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โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานที ่ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่5 หน้า 184)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 27 ล าดับที ่22 

      

    
โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจและจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน 
ในเขตเมือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปดิและปดิโครงการ ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการจดัเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าสรุปข้อมูลพื้นฐาน ค่าบันทึกประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน  
ค่าจัดท าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่4 หน้า 234)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง 2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 27 ล าดับที ่23 

    
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของสตรี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และสรา้งเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของสตร ีเช่น คา่ใช้จ่ายในการเปิดและปดิโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุตา่งๆ 
ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  
ค่าเช่าท่ีพัก ในการศึกษาดูงานค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 183) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 26 ล าดับที ่18 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน
เองให้ปฏิบัต ิดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี ้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 51,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
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ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกาฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ทีน่อน กระโถน  
เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารดี เครื่องบดอาหารเครื่องตไีข่ไฟฟูา  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟูา หม้อไฟฟูารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟูา  
กระตดิน้ าร้อน กระติดน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉดีน้ า อ่างล้างจาน  
ถังน้ าฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
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ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่นแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง 
ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะน้ าจดืที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซลฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
อันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพือ่จดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร ์
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk,Compact Disc,Digital Video Disc,Flash Drive)ฯลฯ 
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ์ (Key board) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 857,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 847,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 847,200 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 787,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ัง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีจ านวน  2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293   
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลจ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศกึษา (นักบริหารการศึกษา ระดบัต้น)
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
 ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิ หมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2559  
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

   

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผลงานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบ ควบคุมการกอ่สร้างงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่ารวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
 ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
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เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยเว็บแพร่ข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าตดิตั้งโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่าย 
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 696,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 696,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 427,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 162,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็น การประกอบดดัแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสรา้งอย่างใด 
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม 
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้างงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่ารวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูาค่าติดตั้งโทรศัพท ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี ้

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็น ในการเดินทาง 
ไปราชการของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลที่เดินทางไปประชุมอบรม สัมมนา  
ดูงาน หรือไปตดิต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท า 
ปูายโครงการ  ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุตา่งๆ ในการ 
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม  
ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 1 หน้า 189) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563หน้าที่ 31 ล าดับที่ 35 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟูา 
ตามความต้องการของชุมชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง อุปกรณ์กฬีา
ต่างๆ ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆในการจัดกจิกรรม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 189)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563หน้าที ่31 ล าดับที ่36 
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน 40,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการ
ของชุมชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ค่าจัดท า 
ปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที่ 6 หน้า 190) 

   

    
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผูฝ้ึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว 
และฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคมุ
นักกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอุปกรณ์กีฬา  
ค่าวัสดตุ่างๆ ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบ 
และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่7 หน้า 191)  
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาล
ต าบลตากฟูา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปดิโครงการ ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าเบี้ยเลีย้งนักกีฬา 
และผูฝ้ึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว และฝึกซ้อมนักกีฬา  
ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าวัสดโุฆษณา
และเผยแพร ่ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดตุ่างๆ ในการด าเนนิ
โครงการค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าที่พักนอกสถานท่ี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
 การแขง่ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่8 หน้า 191)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563หน้าที ่31 ล าดับที ่37 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 150,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  

      



 หนา้ 271 
 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 

   
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร  
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม 
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ฯลฯ  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิยุ แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา 
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟูา 
เครื่องประจไุฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชั้กฟิวส์ ไมค์ลอย 
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา
หลอดไฟฟูา หลอดไฟ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
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ดังต่อไปนี ้ดอกล าโพง ฮอร์นล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ  
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูปมดี ถัง ถาด แก้วน้ า
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟูา
เตาน้ ามัน เตารดี เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไ่ฟฟูา เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟูา ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  
มุ้ง ฯลฯ  
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกตมิีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไมต้่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่วเสียม เลื่อย ขวาน  
กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน  
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส ่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู
นั่งร้าน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้น ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้น้ ามันทาไม ้ทินเนอร์ สี
ปูนซีเมนต ์ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี
ตะป ูเหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว แผ่นดินเหนียมสังเคราะห ์ฯลฯ    
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
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ดังต่อไปนี ้ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  
คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลตัซ ์ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล์
เพลาฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
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รายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่)  
ชุดเกียร์รถยนต ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน
แบตเตอรร์ี ่จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน 
ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดเีซลน้ ามันก๊าด
น้ ามันเบนซิน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามทีร่ะเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุนจานพรวน  
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถวเครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน
เบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ปุ๋ย ยาปูองกันและก าจดัศัตรูพืชและสตัว ์ 
อาหารสตัว์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้หัวกระโหลกดดูน้ า 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 
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ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ 
ต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
 Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
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แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิ่ป(MeMory Chip) เช่น Ram  
คัตซีทฟิดเตอร ์(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse)ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 144,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 144,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาในส านักงานและค่าไฟฟูาสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟูา เป็นไปตามระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี ้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/
ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 920,900 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 705,900 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 705,900 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 523,700 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีจ านวน 2 ต าแหน่ง  คือ 
(1) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน) จ านวน 1 อัตรา 
(2)ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6 ) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาลใหไ้ด้รบั
เงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293   
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,200 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนฯ และค่าตอบแทนพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
และเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน) จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547  
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28  
ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดร้ับเงินเดือนค่าตอบแทน 
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง  
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 181,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองการศึกษา
จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น   
ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม  พ.ศ.2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที ่ณ สถานศึกษา  
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313  
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 215,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏบิัตินั้น
นอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ตอ้ง
ปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ 
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะ 
เป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทน 
ตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ 
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิไดต้ามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศกึษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด 
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่ว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา  
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท 
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปตดิต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีบุขสลากภัต จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบญุสลากภตั เช่น 
ค่าภัตตาหารคาว/หวาน ส าหรับหาบส ารับของเทศบาล ค่าตกแต่ง 
รถขบวน ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
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2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันท่ี 28 กันยายน 256 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 138)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 29 ล าดับที ่31 

    
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปะเพณลีอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี  
ค่าดอกไม ้ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆในการจดักิจกรรม 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันท่ี 28 กันยายน 256 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256 –2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่4 หน้า 203)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 30 ล าดับที ่32 
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    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต ์เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี  
ค่าดอกไม ้ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม /ปัจจัยถวายพระ ค่าจัดท า 
ปูายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน 
 การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547  
ลงวันท่ี 28 กันยายน 256 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงาน
ประเพณีตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่2 หน้า 203)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 30 ล าดับที ่33 

      

    
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา
เช่น ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้
ค่าตกแต่งรถแห่ขบวน ค่าจัดท าปูายโครงการ ค่าวัสดตุ่างๆ ในการ 
จัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลง
วันท่ี 28 กันยายน 256 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบัติการจดังานประเพณี
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ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่3 หน้า 203)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 30 ล าดับที ่34 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนีก้ระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด  
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน 
เตาไฟฟูา เตาน้ ามัน เตารดี ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  
มุ้ง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ค. ประเภทอปุกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ 
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ ์(Key board)เมนบอรด์
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,526,700 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,277,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,277,700 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,864,500 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าป ีจ านวน 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่ง หัวหน้าฝาุยการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  จ านวน 1 อัตรา 
(4)ต าแหน่ง วิศวกรโยธา 
(ปฏิบัติการ/ช านาญการ) จ านวน 1 อัตรา 
(5) ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน 
พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293   
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
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ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,900 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในกองช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 
(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2558 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท   
(2)ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายการโยธา  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพิ่มเตมิ หมวด3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์2559 
3.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 313,300 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่าง 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จ านวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313  
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2564 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงิน 
ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดอืนของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ี
ในกองช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  17 กุมภาพันธ ์2558 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ไดร้ับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 249,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญต่้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงาน 
และได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงาน 
นั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งส านกังาน หรือโดยลักษณะงานปกต ิ
ต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้หมายความ
รวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

   

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที ่กค. 0422.3/
ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารงุ
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522  
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด  
และอยู่ในความรับผดิชอบของผู้รบัจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผลงานจัดท าค าแปล
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลู
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ
ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ 
ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต์่างๆ)  
ค่าจ้างเหมาบริการเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการ 
กับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม 
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปตดิต่อราชการ ตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 

      

    
โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 
ตากฟูา เช่น ค่าส ารวจจัดท าแผนที่ ค่าจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมลู ค่าจัดท า 
ผังเมืองรวมชุมชน ค่าจัดท าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการประชุม / 
การพัฒนาบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
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ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง 
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
5)พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 ฉบับปรับปรุง ล าดับที ่1 หน้า 117)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าป ี2563 หน้าที่ 28 ล าดับที ่27 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง 
ให้ปฏิบัต ิ ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ 
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเลก็ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  
เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  
เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
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รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กญุแจเลื่อน 
 คีมล็อค ล็อคเกียร ์ล็อคคลตัซ ์ ลอ็คพวงมาลัย ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ยางรถยนต ์น้ ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์
เพลาฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต์
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร์รี ่
จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน  
กระจกมองข้างรถยนต ์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้แก๊สหุงต้ม น้ ามันฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
 เทปบันทึกข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape,Cartridge  
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพ
ดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  
แผ่นกรองแสง แผงแปูนอักขระหรอืแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ชิป(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบก าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระดอกเบีย้ 100,000                   100,000 

ค่าช าระหนี้เงินกู ้ 450,000                   450,000 

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
กิจการประปา 

300,000                   300,000 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,000                   8,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 194,000                   194,000 

เงินส ารองจ่าย 100,000                   100,000 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,900,000                   1,900,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100,000                   100,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,200,000                   7,200,000 

เงินช่วยพิเศษ                       

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                       

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 100,000                   100,000 

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

50,000                   50,000 

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

3,000                   3,000 

เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 4,000                   4,000 

เงินช่วยค่าท าศพลูกจา้งประจ า 3,000                   3,000 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 1,000,000                   1,000,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

832,065                   832,065 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟา้ 

100,000                   100,000 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น (สปสช.) 

160,000                   160,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  180,000                 180,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/ 
รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  1,555,200                 1,555,200 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 

  180,000                 180,000 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  207,360                 207,360 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  725,760                 725,760 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   542,000 437,400               979,400 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,105,100 180,800 796,200 442,100   823,000   181,000 313,300 3,841,500 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  5,438,300 1,134,200 2,947,500 1,205,300     396,000 1,310,900 1,864,500 14,296,700 

เงินประจ าต าแหน่ง   204,000 18,000   60,000       60,000 60,000 402,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

  166,800             1,200 15,900 183,900 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง   24,000   67,200     24,000     24,000 139,200 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า   10,200                 10,200 

เงินวิทยฐานะ       294,000             294,000 

งบด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   420,000 48,000 10,000 60,000     60,000 30,000 72,000 700,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 

  40,000   10,000 5,000   10,000 5,000 5,000 5,000 80,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชกา 
รอันเป็นประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  40,000 40,000 3,000 60,000           143,000 

ค่าเบี้ยประชุม   30,000                 30,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  10,000 25,000 10,000 25,000     10,000 5,000 25,000 110,000 

ค่าใช้สอย 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   160,000 100,000 60,000 110,000   270,000 20,000 170,000 20,000 910,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอ 
งและพิธีการ 

  15,000                 15,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

                      

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   831,000 1,455,000 555,000 505,000   1,650,000 150,000 182,000 20,000 5,348,000 

ค่าของขวัญ ของรางวัล  
หรือเงินรางวัล 

  5,000                 5,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกบัค่าสินไหมทดแทน 

    5,000               5,000 

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย    5,000 5,000               10,000 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

หรือค่าสินไหมทดแทน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ 

  108,000 30,000 50,000 30,000     20,000 30,000 7,000 275,000 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

  10,000                 10,000 

โครงการการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนเขตเทศบาลต าบล 
ตากฟ้า 

            50,000       50,000 

โครงการขับขี่ปลอดภยั 
สร้างวินัยจราจร 

  5,000                 5,000 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน                 20,000   20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
เทศบาลต าบลตากฟา้ 

                5,000   5,000 

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น และหรือ 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

  10,000                 10,000 

โครงการจัดงานประเพณี 
บุญสลากภัต 

                30,000   30,000 

โครงการจัดงานประเพณี 
ลอยกระทง 

                20,000   20,000 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

                20,000   20,000 

โครงการจัดงานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา 

                20,000   20,000 

โครงการจัดงานวันเทศบาล   20,000                 20,000 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการจัดซ้ือถังขยะพร้อม
จัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้ 

            15,000       15,000 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา                 40,000   40,000 

โครงการจัดท าแผนชุมชน               10,000     10,000 

โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

  20,000                 20,000 

โครงการจัดท าแผน 
และฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

    30,000               30,000 

โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน               96,000     96,000 

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

          70,000         70,000 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

  50,000                 50,000 

โครงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  10,000                 10,000 

โครงการป้องกัน 
และระงับโรคติดต่อ 

        80,000           80,000 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า 

  50,000                 50,000 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานของอาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

    30,000               30,000 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการฝึกอบรมอาหาร
ปลอดภัยและอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

        40,000           40,000 

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

                20,000   20,000 

โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน 

  10,000                 10,000 

โครงการวางและจัดท าผังเมือง
รวมชุมชน 

                  20,000 20,000 

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและภยัพิบัติทางสังคม 

          50,000         50,000 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

              30,000     30,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม  
งานพิธี และงานรัฐพิธ ี

  25,000                 25,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
ศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

                20,000   20,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตร 

              30,000     30,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

              50,000     50,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

              50,000     50,000 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในชุมชน 

              20,000     20,000 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น
ของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

              20,000     20,000 

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน 

              20,000     20,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

      35,000             35,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การจัดกิจกรรม/โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลตากฟา้ 

      35,000             35,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 

      1,633,650             1,633,650 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรี 
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

        24,000           24,000 

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว ์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

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

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการส ารวจและจัดเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง 

              5,000     5,000 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

  20,000                 20,000 

โครงการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและทัศนศึกษา 
ดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

      30,000             30,000 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

  20,000                 20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย กฎหมาย 
และการมีส่วนรว่มของประชาชน 

  10,000                 10,000 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของสตรี 

              20,000     20,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้าง   10,000 10,000 15,000 15,000   50,000   30,000   130,000 

วัสดุการเกษตร   5,000   10,000 30,000   20,000   10,000   75,000 

วัสดุการศึกษา       20,000             20,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   110,000 15,000 40,000 40,000     20,000 30,000 15,000 270,000 

วัสดุเครื่องดับเพลิง     100,000               100,000 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

วัสดุเครื่องแต่งกาย     80,000       60,000       140,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   35,000 20,000               55,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   20,000 15,000 1,046,268     60,000 9,000 20,000   1,170,268 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   90,000 250,000 5,000 110,000   370,000 1,000 10,000 30,000 866,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   50,000 20,000 20,000     100,000   30,000   220,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   50,000 50,000   70,000   90,000 1,000 10,000 20,000 291,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์         40,000           40,000 

วัสดุส านักงาน   280,000 10,000 10,000 30,000     20,000 20,000 15,000 385,000 

วัสดุอื่น   5,000                 5,000 

ค่า
สาธารณูป

โภค 

ค่าบริการโทรศัพท ์   50,000 10,000 15,000 5,000           80,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   40,000                 40,000 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

  90,000   10,000 10,000           110,000 

ค่าไฟฟ้า   500,000   300,000         144,000   944,000 

งบลงทุน 
ค่าท่ีดิน
และสิ่ง 
ก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ 

      150,000             150,000 

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
สวนสาธารณะ "สวนตากฟา้ 
 พารื่นรมย ์

  300,000                 300,000 

งบเงินอุดหนุน 
เงิน

อุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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   งบ/หมวด/      แผนงาน 
ประเภทรายจ่าย 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนท าดี 
ถวายในหลวง" 

      15,000             15,000 

เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และวันส าคัญของชาติที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อ าเภอตากฟา้ 

  25,000                 25,000 

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

  20,000                 20,000 

เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

      15,000             15,000 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

      1,260,000             1,260,000 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 

      100,000             100,000 

งบรายจ่ายอื่น 
รายจ่าย

อื่น 

รายจ่ายอื่น                       

โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

  20,000                 20,000 

รวม 12,604,065 13,962,720 4,118,400 9,567,818 3,001,400 120,000 3,592,000 1,063,000 2,474,100 2,526,700 53,030,203 

 



 

 

  

    ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
การประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 

 
 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค ์ 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
หมวดรายได้         
  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 0 0 2,640,000 2,640,000 
  ค่าบริการประจ้าเดือน 0 0 228,000 258,000 
  เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา 0 0 0 85,000 
  ค่าจ้าหน่ายสินค้า 0 0 0 200,000 
  ดอกเบี้ย         
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 0 30,000 
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 30,000 0 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 0 0 0 5,000 
  ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 0 0 200,000 0 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 5,000 5,000 
  เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0 0 600,000 300,000 
  ผลประโยชน์อื่น         
  ค่าธรรมเนียม 0 0 85,000 0 
  ค่าปรับ 0 0 5,000 0 

รวมรายรับ 0 0 3,793,000 3,523,000 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 

งบกลาง 0 0 65,820 5,820 
งบบุคลากร 0 0 1,127,280 1,462,600 
งบด้าเนินงาน 0 0 2,262,000 1,848,000 
งบลงทุน 0 0 333,000 200,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 0 0 3,788,100 3,516,420 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการการประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

            ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 3,523,000 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 3,523,000 บาท 

 
ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 2,640,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 
ค่าบริการประจ าเดือน จ านวน 258,000 บาท 

 
ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา 

 
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จ านวน 85,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 
ค่าจ าหน่ายสินค้า จ านวน 200,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 
ดอกเบี้ย รวม 30,000 บาท 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 30,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

 
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 5,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 

 
รายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 5,000 บาท 

 
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  

 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ านวน 300,000 บาท 

 
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการการประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า   จังหวัดนครสวรรค์ 
        

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,516,420 บาท แยกเป็น 

งบกลาง  เป็นเงิน 5,820 บาท 

 
งบกลาง รวม 5,820 บาท 

  
ส ารองจ่าย จ านวน 2,000 บาท 

    

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตสุาธารณภยัเกิดขึ้น หรือกรณี
การปูองกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด สาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การปูองกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัยน้้าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
ไฟฟูา และหมอกควัน และโรคตดิต่อ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ้านาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ ถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
5.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ 
–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 3,820 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 3,820 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อเป็นหลกัประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมสีิทธิไดร้ับเงิน
บ้าเหน็จบ้านาญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี โดยไมต่้องน้ารายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้ทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมค้านวณ องค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละ 3 การคา้นวณ 
ส่งเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0023.5/ว26317 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2563 เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงนิจากประมาณการรายรับ 
ในงบประมาณรายจา่ยประปีงบประมาณสมทบเข้าเป็นกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และกฎกระทรวงก้าหนดอัตรา
และวิธีการรับบ้าเหนจ็ด้ารงชีพ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 

   

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,462,600 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,462,600 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,085,100 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดอืน
ประจ้าป ีจ้านวน 3 ต้าแหน่งประกอบด้วย  
1.ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการประปา 
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 1 อัตรา 
2.ต้าแหน่ง หัวหน้าฝุายผลติและบริการ  
(นักบริหารงานประปา ระดับต้น) 1 อัตรา 
3.ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง) 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอ่ืน
(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน พ.ศ.2558
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561 
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3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559  
4.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการให้พนักงานเทศบาล 
ให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.3 /ว293  
ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวธิีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ฯ 
6.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค้านวณ 
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนฯและคา่ตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ไดร้ับเงินประจ้า
ต้าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ้า จ้านวน 1 ต้าแหน่ง
คือ ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท  
เป็นเงิน 24,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2558  
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 5  สิงหาคม 2558  
(อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกา้หนด) 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจ้าต้าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปา ระดบัต้น)  
ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  (1 อัตรา) 
2.ต้าแหน่ง หัวหน้าฝุายผลติและบริการ (นักบริหารงานประปา ระดบัต้น)  
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(แก้ไขเพิ่มเตมิหมวด 3) (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2559 

   

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 293,500 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ้า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจา้ง
จ้านวน 1 ต้าแหน่ง คือ ต้าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(1 อัตรา)  
เป็นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจา้ของเทศบาลได้รบัค่าจ้าง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค ์เรื่อง มาตรฐานทั่งไปเกี่ยวกับอัตราค่าจา้งและการให้ลูกจ้าง 
ของเทศบาลไดร้ับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

   

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 1,848,000 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ านวน 5,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนส้าหรับบุคคล คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นประโยชน ์
ต่องานราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตัิเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.2539 
2.กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0804.4/ว2158 ลงวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ.2559 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
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สอบข้อเท็จจริงความรับผดิทางละเมิด 
3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0402.5/ว156  
ลงวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ้าปสี้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการที่ก้าหนด
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสัง่การดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก้าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพเิศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวัลประจ้าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.หนังสือส้านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต.
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก้าหนด 
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปี
ส้าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
3.หนังสือส้านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการก้าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปี 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดให้จัดอยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 25,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร 
ท้าการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
ที่ได้รับคา้สั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดให้จัดอยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 1,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 1,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บรหิาร พนักงานเทศบาล  
และลูกจ้างประจา้ ตามสิทธิที่ควรจะไดร้ับ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี ้ 
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2549 
4.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0422.3/ว 257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ้ารุงการศกึษา 
และ ค่าเล่าเรียน 
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

   

 
ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 650,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ ดังนี ้
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใดและ
อยู่ในความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย  
งานรักษาความสะอาด งานดูแลตน้ไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม  
งานพาหนะ งานศึกษาวิจัยงานติดตามและประเมินผล งานจัดท้าค้าแปล  
งานผลิต และพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูล
สารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส้ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ 
ที่เอกชน มีความช้านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ้าเป็น 
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2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้าและพนักงาน  
ที่ได้รับอนญุาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก้าจัดสิ่งปฏิกลู  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยส์ิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ขา่วทางวิทยุ 
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ
เว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท้าคู่มอืการติดต่อราชการกับเทศบาล
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ 
ตามค้าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งบริการ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2.พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัท้าประกันภัย
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15
มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและ 
ค่าสาธารณูปโภค  
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4044   
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เรื่องหลักเกณฑ์การดา้เนินการจ้างเอกชน 
และเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

รวม 5,000 บาท 

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก ่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ รวมถึง 
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรอืพลังงานส้ารับยานพาหนะ ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท้านองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้าง
ข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ประจ้าในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ้าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดร้ับอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดนิทาง 
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปตดิต่อราชการ
และผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

   

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ้ารงุรักษา และซ่อมแซมทรัพยส์ิน ที่เกิดจาก 
การเสื่อมสภาพ หรือช้ารุดเสียหายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ เครือ่งโทรสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงการซ่อม  
และการบ้ารุงรักษายานพาหนะ การซ่อมปกต ิการซ่อมกลาง และทรัพย์สิน
อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผดิชอบของส่วนราชการ รายละเอียดตามบญัชีการ
จ้าแนกประเภทรายจ่าย กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัต ิดังนี ้ 
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ในค่าใช้สอย 
2.ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินให้เบิกจ่ายในคา่วัสด ุ
3.ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการช่ัวคราว  
ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิและหนังสือ  ดังนี ้ 
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254 ลงวันท่ี 15 มกราคม
2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคา่ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
2.พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

 
ค่าวัสดุ รวม 479,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสา้นักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสา้นักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกต ิ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี้
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้กระดาษ หมกึ ดินสอ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรือ่ง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟูาและวทิย ุแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน้าไปใช้งานแล้วเกิดความ
ช้ารุดเสยีหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟูา  
เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เครื่องวัดแรงดันไฟฟูา มาตรสา้หรับตรวจวงจรไฟฟูา
เครื่องประจไุฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไมชั้กฟิวส์ ไมค์ลอย  
พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ฟิวส ์เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ ์
ประกอบหรืออะไหล่ส้าหรับการซอ่มแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ดอกล้าโพง ฮอร์นล้าโพง แผงวงจร  
ผังแสดงวงจรตา่งๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 200,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกตมิี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสยีหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี้
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ผงซักฟอก สบู ่น้้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง  
ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปโูต๊ะ น้้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี ้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุด
เสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มคา่ ดังนี ้ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว  
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้น้้ามันทาไม ้ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต์ฯลฯ    
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สา้หรับการซ่อมแซมบา้รุงรักษาทรัพยส์ิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ท่อน้้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ  
ท่อน้้าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกา้หนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ของที่ 
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมย่ืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ 
ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังตอ่ไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกต ิ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี ้
ไขขวง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกยีร ์ 
ล็อคคลตัซ ์ ล็อคพวงมาลยั ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ยางรถยนต ์น้้ามันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล ์เพลา  
ฟิล์มกรองแสง น้้ากลั่น ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สา้หรับการซ่อมแซมบา้รุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้เบาะรถยนต ์เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียรร์ถยนต ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกา้หนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 32,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิง่ของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี 
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 1 ประเภท ดังนี ้
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ แก๊สหุงต้ม น้้ามันเชื้อเพลิง น้้ามันดเีซล น้้ามันก๊าด
น้้ามันเบนซิน น้้ามันเตา น้้ามันจารบี น้้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้้ามันเกียร์
น้้ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

   

  
วัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลกัษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง   
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
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ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการด้าเนินการกิจกรรม
คุ้มครอง ดูแล บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและ
ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯลฯ เช่น การส่งเสริม สนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้ารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีรวมทั้ง 
การส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน  
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี้
เคียว สปริงเกลอร ์(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน(ส้าเร็จรูป)
กระชัง มีดตัดต้นไม ้ฯลฯ   
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ ปุ๋ย ยาปูองกันและก้าจดัศัตรูพืชและสตัว ์ 
อาหารสตัว ์พืชและสตัว ์พันธุ์สัตวป์ีกและสตัว์น้้า น้้าเชื้อพันธุ์สัตว์  
วัสดุเพาะช้าอุปกรณ์ในการขยายพนัธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้า
พลาสติกหน้ากากปูองกันแก๊สพิษฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สา้หรับการซ่อมแซมบา้รุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หัวกะโหลกดูดน้้า  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้    
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกา้หนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีาคาต่อหน่วย หรือตอ่ชุด 
ไม่เกิน 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
4. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกต ิ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี ้  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่คงสภาพเดมิ ดังนี ้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส้าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับ
ผงหมึกส้าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ได้แก ่สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สา้หรับการซ่อมแซมบา้รุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ้ารุงปกตหิรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้หน่วยประมวลผล ฮารด์ดิสกไ์ดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง
แผงแปูนอักขระหรือแปูนพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส ์(Mouse) พรินเตอร์สวติชิ่งบ๊อกซ ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, 
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น  
แบบดิสเกตต ์(Diskette) แบบฮาร์ดดสิต ์(Hard Disk)  

   

    
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้     
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 

  
วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกตมิีอายกุารใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม ่ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุ  
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สนิ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ   
3. รวมถึงรายจ่ายทีต่้องช้าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี  
ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น ดังนี ้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตต่ามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ่น้าไปใช้งานแล้วเกิดความช้ารุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มคา่ ดังนี ้  
มิเตอร์น้้า มิเตอร์ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแส หัววาล์วเปดิ–ปิด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนดที่จัดให้อยู่ในประเภทรายจา่ยนี้ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 602,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส้าหรบัผลิตและจ้าหนา่ยน้้าประปาของกิจการประปา
และค่าการแสไฟฟูาอาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ 
ของกองการประปา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาคา่สาธารณูปโภค 
4.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

   

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่าฝากส่งไปรษณีย ์ค่าบริการไปรษณีย ์
ตอบรับ ค่าดวงตราไปรษณยี ์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณยี ์ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 
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งบลงทุน  เป็นเงิน 200,000 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 200,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 200,000 บาท 

    

ส้าหรับจ่ายเป็นคา่ครภุัณฑ์การเกษตร ดังนี ้
1.เครื่องสูบน้้าบาดาล (ปั้มบาดาล) ขนาด 3 Hp220v ใบพัดพลาสตกิ 
พร้อมตู้คอนโทรล จ้านวน 1 ชุด ราคา 40,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้้าบาดาล (ปั้มบาดาล) ขนาด3 Hp220v
ใบพัดพลาสติกพร้อมตู้คอนโทรล จ้านวน 1 ชุด เป็นครภุัณฑ์ท่ีไมม่ีกา้หนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้้าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสามารถรองรับระบบประปาได้ทันที
หากเกิดการช้ารุดเสียหาย โดยจัดหาตามเกณฑร์าคากลาง ครุภณัฑ์เกษตร
ส้านักงบประมาณ พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4 หมวดราคากลาง
(เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที ่271 ล้าดับที ่4) 
2.เครื่องสูบน้้าซับเมอรส์ (ปั้มบาดาล) ขนาด 7.5 Hp380v ใบพัดพลาสติก
พร้อมตู้คอนโทรล จ้านวน 1 ชุด ราคา 70,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้้าซับเมอรส์ (ปั้มบาดาล)ขนาด 7.5 Hp380v
ใบพัดพลาสติกพร้อมตู้คอนโทรล จ้านวน 1 ชุด เป็นครภุัณฑ์ท่ีไมม่ีกา้หนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้้าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสามารถรองรับระบบประปาได้ทันที
หากเกิดการช้ารุดเสียหาย โดยจัดหาตามเกณฑร์าคากลาง ครุภณัฑ์เกษตร
ส้านักงบประมาณ พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4 หมวดราคากลาง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 272  ล้าดบัท่ี 5)   
3.เครื่องปั้มสูบน้้า (ปั้มบาดาล) ขนาด 10 Hp380v ใบพัดพลาสติก 
พร้อมตู้ควบคุม จ้านวน 1 ชุด ราคา 90,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปั้มสบูน้้า (ปั้มบาดาล) ขนาด 10 Hp380v 
ใบพัดพลาสติกพร้อมตู้ควบคุม จ้านวน 1 ชุด เป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีก้าหนดไว ้
ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์แต่มีความจ้าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้้าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสามารถรองรับระบบประปาได้ทันที
หากเกิดการช้ารุดเสียหาย โดยจัดหาตามเกณฑร์าคากลาง ครุภณัฑ์เกษตร
ส้านักงบประมาณ พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4 หมวดราคากลาง
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 275 ล้าดบัท่ี 15) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/1248  
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
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เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก้าหนด 

 

 




