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     ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลตากฟ้า จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลตากฟ้าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลตากฟ้า จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 71,981,272.01 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 109,750,990.94 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 22,121,544.06 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 887,000.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 52,457,344.85 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 845,240.19 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

จ านวน 895,509.80 บาท 

   หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 647,559.86 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 88,361.64 บาท 
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   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 24,636,400.86 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 25,344,272.50 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,058,378.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 44,427,445.79 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 11,785,348.47 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 16,586,493.31 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 13,672,824.01 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,142,100.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,222,680.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 18,000.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,058,378.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 308,000.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

1. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 53,234,000 บาท  

        
รายรับ 

รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 845,240.19 1,603,000.00 1,700,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
895,509.80 1,230,500.00 1,232,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 647,559.86 720,000.00 720,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,361.64 22,000.00 22,000.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,476,671.49 3,575,500.00 3,674,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 24,636,400.86 24,160,000.00 24,260,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,636,400.86 24,160,000.00 24,260,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 25,344,272.50 25,300,000.00 25,300,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,344,272.50 25,300,000.00 25,300,000.00 

รวม 52,457,344.85 53,035,500.00 53,234,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
2. รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 53,233,694 บาท 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 11,785,348.47 12,604,065.00 13,376,020.00 

  งบบุคลากร 16,586,493.31 22,995,220.00 23,781,174.00 

  งบด าเนินงาน 13,672,824.01 15,525,918.00 13,638,500.00 

  งบลงทุน 1,142,100.00 450,000.00 690,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,222,680.00 1,435,000.00 1,728,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 18,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,427,445.79 53,030,203.00 53,233,694.00 

 



รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการ  

ของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 
 (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,164,140 บาท 

 (2) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 402,000 บาท 

(3) ค่าจ้างประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 560,160 บาท 

(4) เงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 255,300 บาท 

(5) ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,057,734 บาท 

(6) เงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 168,000 บาท 

(7) ค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   - บาท 

(8) ค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 589,000 บาท 

(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น     120,000 บาท 

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น   200,000 บาท 

(11) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  8,000 บาท 

(12) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  838,020 บาท 

(13) เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,410,000 บาท 

(14) เงินช่วยพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น     10,000 บาท 

 

 หมายเหตุ :รวมเป็นเงิน  19,782,354.- บาท คิดเป็นร้อยละ 37.16 ของรายจ่ายประจ าปี 

                          (ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 = 53,233,694.- บาท) 
 



      

  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค ์

        

      ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,509,430 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,512,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,991,940 
  แผนงานสาธารณสุข 3,437,520 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,100,600 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 841,160 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,144,320 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,260,204 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,376,020 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,233,694 
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             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

             แผนงานงบกลาง 
      

งาน/งบ งบกลาง รวม 

 

งบกลาง 13,376,020 13,376,020 
งบกลาง 13,376,020 13,376,020 

                           
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  
งาน/งบ 

 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
รวม  

 
 

 งบบุคลากร 7,634,820 222,240 2,099,050 355,320 10,311,430 
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,786,500 222,240 2,099,050 355,320 7,463,110 
 งบด าเนินงาน 2,060,000 36,000 814,000 23,000 2,933,000 
     ค่าตอบแทน 285,000 36,000 87,000 0 408,000 
     ค่าใช้สอย 745,000 0 607,000 23,000 1,375,000 
     ค่าวัสดุ 415,000 0 105,000 0 520,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 615,000 0 15,000 0 630,000 
 งบลงทุน 200,000 0 0 0 200,000 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 0 0 200,000 
 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 9,959,820 258,240 2,913,050 378,320 13,509,430 
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             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

             
งาน/งบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 

 

 
 
 
 งบบุคลากร 1,322,500 1,322,500 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,322,500 1,322,500 
 งบด าเนินงาน 2,190,000 2,190,000 
     ค่าตอบแทน 98,000 98,000 
     ค่าใช้สอย 1,642,000 1,642,000 
     ค่าวัสดุ 445,000 445,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 
 รวม 3,512,500 3,512,500 
               

แผนงานการศึกษา 
              

งาน/งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

รวม 

 

 
 
 

 งบบุคลากร 1,549,620 4,315,320 0 5,864,940 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,549,620 4,315,320 0 5,864,940 
 งบด าเนินงาน 435,000 3,009,000 0 3,444,000 
     ค่าตอบแทน 76,000 80,000 0 156,000 
     ค่าใช้สอย 260,000 1,757,000 0 2,017,000 
     ค่าวัสดุ 99,000 968,000 0 1,067,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 204,000 0 204,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 1,568,000 115,000 1,683,000 
     เงินอุดหนุน 0 1,568,000 115,000 1,683,000 
 รวม 1,984,620 8,892,320 115,000 10,991,940 
            

   



หน้า 10 

 

             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

แผนงานสาธารณสุข 

           

งาน/งบ 
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

 

งบบุคลากร 1,443,000 863,020 2,306,020 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,443,000 863,020 2,306,020 
งบด าเนินงาน 466,000 665,500 1,131,500 
    ค่าตอบแทน 35,000 20,000 55,000 
    ค่าใช้สอย 281,000 490,500 771,500 
    ค่าวัสดุ 145,000 155,000 300,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 0 5,000 

รวม 1,909,000 1,528,520 3,437,520 

              
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                     
งาน/งบ 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

 

 
 
 

 งบด าเนินงาน 60,000 60,000 
     ค่าใช้สอย 60,000 60,000 
 รวม 60,000 60,000 
               

 
 
 
 
 

  



หน้า 11 

 

             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

               
งาน/งบ 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

 

 
 
 
 งบบุคลากร 136,800 727,800 864,600 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 136,800 727,800 864,600 
 งบด าเนินงาน 171,000 2,065,000 2,236,000 

 

     ค่าตอบแทน 1,000 0 1,000 
     ค่าใช้สอย 118,000 1,605,000 1,723,000 
     ค่าวัสดุ 52,000 460,000 512,000 
 รวม 307,800 2,792,800 3,100,600 
           

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                

 
งาน/งบ 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 

งบบุคลากร 416,160 416,160 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 416,160 416,160 
งบด าเนินงาน 425,000 425,000 
    ค่าตอบแทน 75,000 75,000 
    ค่าใช้สอย 320,000 320,000 
    ค่าวัสดุ 30,000 30,000 

รวม 841,160 841,160 

              
 
 
 

 



หน้า 12 

 

             รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

             

งาน/งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

 

 
 
 

 งบบุคลากร 355,320 0 0 355,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 355,320 0 0 355,320 
 งบด าเนินงาน 54,000 635,000 100,000 789,000 
     ค่าใช้สอย 54,000 380,000 100,000 534,000 
     ค่าวัสดุ 0 105,000 0 105,000 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 150,000 0 150,000 
 รวม 409,320 635,000 100,000 1,144,320 
            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
               

งาน/งบ งานก่อสร้าง รวม 

 

งบบุคลากร 2,340,204 2,340,204 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,340,204 2,340,204 
งบด าเนินงาน 430,000 430,000 
    ค่าตอบแทน 82,000 82,000 
    ค่าใช้สอย 173,000 173,000 
    ค่าวัสดุ 175,000 175,000 
งบลงทุน 490,000 490,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 490,000 490,000 

รวม 3,260,204 3,260,204 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562  มาตรา 60,65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลตากฟ้า และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 56,950,194 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 53,233,694 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,509,430 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,512,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,991,940 
  แผนงานสาธารณสุข 3,437,520 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,100,600 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 841,160 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,144,320 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,260,204 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 13,376,020 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 53,233,694 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

  รายรับจริง ประมาณการ 
    ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  หมวดภาษีอากร             
       ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 16,690.00 2,295.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

       ภาษีบ ารุงท้องที ่ 6,748.63 1,013.00 2,000.00 -100.00 % 0.00 

       ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 106,650.60 144,019.19 900,000.00 11.11 % 1,000,000.00 

       ภาษีป้าย 511,558.00 697,913.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

  รวมหมวดภาษีอากร 641,647.23 845,240.19 1,603,000.00     1,700,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,201.00 2,851.80 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 460,900.00 431,805.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 6,790.00 3,040.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,520.00 2,501.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 1,980.00 1,600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 6,500.00 23.08 % 8,000.00 
       ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 51,000.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 22,850.00 36,535.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 
       ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
  



หน้า 16 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 
    ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 94,537.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
       ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
       ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 
9,100.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

       ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นท่ีเกิน200ตารางเมตร 

1,100.00 300.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

       ค่าใบอนุญาตจ าหนา่ยสินคา้ในที่หรือทางสาธารณะ 510,350.00 257,800.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
       ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
       ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
       ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3,065.00 1,790.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
       ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 7,550.00 7,750.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00 
  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,034,406.00 895,509.80 1,230,500.00     1,232,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             

       ค่าเช่าหรือบริการ 157,000.00 168,006.00 170,000.00 0.00 % 170,000.00 
       ดอกเบี้ย 678,300.39 479,553.86 550,000.00 0.00 % 550,000.00 
  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 835,300.39 647,559.86 720,000.00     720,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
       ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัดจา้ง 6,000.00 3,000.00 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 
       รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 9,112.95 85,361.64 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,112.95 88,361.64 22,000.00     22,000.00 
  



หน้า 17 

 

  รายรับจริง ประมาณการ 
    ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
  หมวดภาษีจัดสรร             
       ภาษีรถยนต ์ 541,535.04 532,068.73 500,000.00 0.00 % 500,000.00 
       ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 16,223,689.17 16,318,524.39 16,500,000.00 0.00 % 16,500,000.00 
       ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 2,371,308.73 2,638,967.22 2,400,000.00 4.17 % 2,500,000.00 
       ภาษีธุรกิจเฉพาะ 87,138.42 70,363.20 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
       ภาษีสรรพสามิต 4,198,754.42 4,401,341.18 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 
       ค่าภาคหลวงแร ่ 55,776.22 173,307.60 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
       ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 37,339.38 24,300.54 40,000.00 0.00 % 40,000.00 
       ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดิน 
438,934.00 477,528.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

  รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,954,475.38 24,636,400.86 24,160,000.00     24,260,000.00 
  หมวดเงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนทั่วไป 24,046,862.00 25,344,272.50 25,300,000.00 0.00 % 25,300,000.00 
  รวมหมวดเงินอุดหนุน 24,046,862.00 25,344,272.50 25,300,000.00     25,300,000.00 
  รวมทุกหมวด 50,527,803.95 52,457,344.85 53,035,500.00     53,234,000.00 
   



หน้า 18 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  53,234,000   บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 1,700,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 700,000 บาท 

    
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 
 

  

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,232,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 8,000 บาท 

    
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 80,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ 

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 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 2,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 35,000 บาท 

    

ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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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 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,260,000 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

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

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,500,000 บาท 

    ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,000,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 500,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
 

 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,300,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,300,000 บาท 

    ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า    จังหวัดนครสวรรค์ 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   แผนงานงบกลาง             
   งบกลาง             
     งบกลาง             
     งบกลาง             
       ค่าช าระหนี้เงินกู้ 450,000 450,000 450,000 0 % 450,000 
       ค่าช าระดอกเบี้ย 49,485.21 30,323.91 50,000 0 % 50,000 
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 147,878 104,094 194,000 3.09 % 200,000 
       เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800 6,800 8,000 0 % 8,000 
       เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 400,000 600,000 500,000 -40 % 300,000 
       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,815,800 6,936,200 7,200,000 -100 % 0 
       เบี้ยยังชีพความพิการ 1,736,800 1,742,200 1,900,000 -100 % 0 
       เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 90,000 100,000 -100 % 0 
       เงินส ารองจ่าย 0 355,144.06 290,000 -65.52 % 100,000 
       รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
         เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 832,065 0.72 % 838,020 
         เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 0 1,000,000 41 % 1,410,000 
         ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 143,792 137,053.88 150,000 -33.33 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 49,479.27 49,794.62 50,000 0 % 50,000 
         เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟ้า 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000 
         เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 160,000 160,000 160,000 0 % 160,000 
         เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 100 % 1,800,000 
         เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 100 % 100,000 
         เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 7,700,000 
       เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 562,420 843,630 0 0 % 0 
       เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 180,108 180,108 0 0 % 0 
       เงินช่วยพิเศษ             
         เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 3,000 0 % 3,000 
         เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 0 3,000 0 % 3,000 
         เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 0 4,000 0 % 4,000 
   รวมงบกลาง 10,892,562.48 11,785,348.47 12,994,065     13,376,020 
   รวมงบกลาง 10,892,562.48 11,785,348.47 12,994,065     13,376,020 
   รวมงบกลาง 10,892,562.48 11,785,348.47 12,994,065     13,376,020 
   รวมแผนงานงบกลาง 10,892,562.48 11,785,348.47 12,994,065     13,376,020 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป             
   งานบริหารทั่วไป             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
       เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 725,760 570,704 725,760 0 % 725,760 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 152,806 180,000 0 % 180,000 
       ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 152,806 180,000 0 % 180,000 
   

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

0 83,055 207,360 0 % 207,360 

   
    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,555,200 1,300,449 1,555,200 0 % 1,555,200 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,640,960 2,259,820 2,848,320     2,848,320 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,089,724 2,709,602.74 2,749,160 19.94 % 3,297,240 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 138,000 90,750 138,000 0 % 138,000 
       เงินประจ าต าแหน่ง 139,500 126,000 144,000 0 % 144,000 
       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 798,360 838,050 542,000 3.35 % 560,160 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 2,520 10,080 10,200 0 % 10,200 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 550,320 578,400 613,100 3.88 % 636,900 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,480 0 0 0 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,727,904 4,352,882.74 4,196,460     4,786,500 
   รวมงบบุคลากร 7,368,864 6,612,702.74 7,044,780     7,634,820 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

24,000 29,880 30,000 -16.67 % 25,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าเบี้ยประชุม 17,875 21,750 30,000 0 % 30,000 
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,300 5,040 20,000 -25 % 15,000 
       ค่าเช่าบ้าน 348,000 321,000 233,000 -14.16 % 200,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 10,000 50 % 15,000 
   รวมค่าตอบแทน 411,075 380,270 323,000     285,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 469,461.81 378,996.73 442,000 -32.13 % 300,000 
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,070 6,060 15,000 -33.33 % 10,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 1,000 5,000 -100 % 0 
         ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000 
         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 49,058 4,640 70,000 -28.57 % 50,000 
         ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 3,500 3,000 10,000 -50 % 5,000 
         โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 0 0 0 100 % 5,000 
         โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 0 0 5,000 -100 % 0 
         โครงการจดัการเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นและหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 0 349,066.3 10,000 -100 % 0 
   

      
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 25,508 20,000 -100 % 0 
         โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 2,400 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,000 9,800 10,000 -100 % 0 
   

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

145,210 0 0 0 % 0 

         โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า 34,000 3,000 50,000 -100 % 0 
         โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 0 0 100 % 50,000 
   

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

0 0 161,000 -100 % 0 

   
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

0 0 0 100 % 100,000 

         โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 7,950 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี 2,600 0 25,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 10,000 
   

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

0 13,350 20,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

0 0 0 100 % 20,000 

   
      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 

3,030 0 0 0 % 0 

   
      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกฎหมายและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

0 0 0 100 % 10,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 96,131.76 112,273.37 120,000 -16.67 % 100,000 
   รวมค่าใช้สอย 818,461.57 914,644.4 1,018,000     745,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 357,765 109,654 210,000 -28.57 % 150,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,770 49,871.1 50,000 0 % 50,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 19,536 17,816 20,000 0 % 20,000 
       วัสดุก่อสร้าง 1,615.85 280 14,000 42.86 % 20,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,400 23,876.5 30,000 0 % 30,000 
   



หน้า 28 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 71,557.4 70,078.2 105,000 -23.81 % 80,000 
       วัสดุการเกษตร 0 4,200 5,000 0 % 5,000 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,900 5,000 0 % 5,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,140 49,530 70,000 -28.57 % 50,000 
       วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 523,784.25 329,205.8 514,000     415,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 540,666.8 527,703.05 550,000 -9.09 % 500,000 
       ค่าบริการโทรศัพท์ 13,065.15 12,822.99 20,000 -25 % 15,000 
       ค่าบริการไปรษณีย์ 2,350 2,150 10,000 0 % 10,000 
       ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,176 84,176 90,000 0 % 90,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 641,257.95 626,852.04 670,000     615,000 
   รวมงบด าเนินงาน 2,394,578.77 2,250,972.24 2,525,000     2,060,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
   

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

102,000 0 0 0 % 0 

         โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)  15,000 0 0 0 % 0 
       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
         เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 43,800 0 0 0 % 0 
   



หน้า 29 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 5,750 0 0 0 % 0 
         เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,960 0 0 0 % 0 
       ครุภัณฑ์อ่ืน             
         จัดซื้อผ้าใบเต้นท์ จ านวน 5 หลังๆละ 11,000 บาท  55,000 0 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 231,510 0 0     0 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
         โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ "สวนตากฟ้า พารื่นรมย์ 340,000 0 300,000 -100 % 0 
         โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ (สวนตากฟ้าพารื่นรมย์) 0 0 0 100 % 200,000 
   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 340,000 0 300,000     200,000 
   รวมงบลงทุน 571,510 0 300,000     200,000 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
   

      
โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

0 0 0 100 % 20,000 

   
      

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

20,000 20,000 20,000 -100 % 0 

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ าเภอตากฟ้า 

0 0 0 100 % 25,000 

   



หน้า 30 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      
เงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ าเภอ
ตากฟ้า 

15,957.5 25,000 25,000 -100 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 35,957.5 45,000 45,000     45,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 35,957.5 45,000 45,000     45,000 
     งบรายจ่ายอ่ืน             
     รายจ่ายอ่ืน             
       รายจ่ายอื่น             
   

      
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

18,000 0 0 0 % 0 

         โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 0 18,000 20,000 -100 % 0 
         โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 0 0 0 100 % 20,000 
   รวมรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000 20,000     20,000 
   รวมงบรายจ่ายอ่ืน 18,000 18,000 20,000     20,000 
   รวมงานบริหารทั่วไป 10,388,910.27 8,926,674.98 9,934,780     9,959,820 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 210,840 5.41 % 222,240 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 210,840     222,240 
   



หน้า 31 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมงบบุคลากร 0 0 210,840     222,240 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 33,000 9.09 % 36,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 33,000     36,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 33,000     36,000 
   รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 243,840     258,240 
   งานบริหารงานคลัง             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 979,688.71 1,059,240 958,300 52.13 % 1,457,900 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 17,692.74 11,280 28,800 57.29 % 45,300 
       เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 441,720 464,160 492,000 4.03 % 511,850 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,540 24,000 24,000 0 % 24,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,523,641.45 1,618,680 1,563,100     2,099,050 
   รวมงบบุคลากร 1,523,641.45 1,618,680 1,563,100     2,099,050 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 10,000 -50 % 5,000 

   



หน้า 32 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 14,490 20,000 -50 % 10,000 
       ค่าเช่าบ้าน 71,000 72,000 45,000 60 % 72,000 
   รวมค่าตอบแทน 71,000 86,490 75,000     87,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 554,129.42 726,529.42 866,000 -34.99 % 563,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 91,404 39,631 50,000 -60 % 20,000 
         โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 4,000 
         โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 216,000 0 10,000 -100 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,110 14,470 40,000 -50 % 20,000 
   รวมค่าใช้สอย 871,643.42 780,630.42 966,000     607,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 68,732 89,467 100,000 -70 % 30,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,580 3,450 20,000 -50 % 10,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,526.47 4,585.92 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 30,000 -83.33 % 5,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 87,190 70,000 120,000 -58.33 % 50,000 
   รวมค่าวัสดุ 162,028.47 167,502.92 280,000     105,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
   



หน้า 33 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าบริการโทรศัพท์ 9,420.23 9,116.42 30,000 -66.67 % 10,000 
       ค่าบริการไปรษณีย์ 10,690 3,110 30,000 -83.33 % 5,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 20,110.23 12,226.42 60,000     15,000 
   รวมงบด าเนินงาน 1,124,782.12 1,046,849.76 1,381,000     814,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
         ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0 
         ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 6,800 0 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 17,800 0 0     0 
   รวมงบลงทุน 17,800 0 0     0 
   รวมงานบริหารงานคลัง 2,666,223.57 2,665,529.76 2,944,100     2,913,050 
   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 211,000 68.4 % 355,320 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 211,000     355,320 
   รวมงบบุคลากร 0 0 211,000     355,320 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
   



หน้า 34 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 0 % 15,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 0 % 8,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 23,000     23,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 23,000     23,000 
   รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 234,000     378,320 
   รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 13,055,133.84 11,592,204.74 13,356,720     13,509,430 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 684,000 730,080 904,200 -100 % 0 
       เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 18,000 -100 % 0 
       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 286,740 300,600 437,400 -100 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,120 170,520 180,800 -100 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,150,860 1,219,200 1,540,400     0 
   รวมงบบุคลากร 1,150,860 1,219,200 1,540,400     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,800 44,100 40,000 -100 % 0 
   



หน้า 35 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000 48,000 -100 % 0 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,900 2,900 0 0 % 0 
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 25,000 -100 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 67,700 95,000 113,000     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,634,757.02 1,679,684.09 1,680,000 -100 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 5,000 -100 % 0 
         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 1,634,757.02 1,679,684.09 1,705,000     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 24,031 4,995 9,500 -100 % 0 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 12,914 13,110 15,000 -100 % 0 
       วัสดุก่อสร้าง 21,845.12 8,952.69 10,000 -100 % 0 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -100 % 0 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,950 2,680 5,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 75,740.12 29,737.69 49,500     0 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการโทรศัพท์ 2,510.8 1,475.01 10,000 -100 % 0 
   



หน้า 36 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 2,510.8 1,475.01 10,000     0 
   รวมงบด าเนินงาน 1,780,707.94 1,805,896.79 1,877,500     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,931,567.94 3,025,096.79 3,417,900     0 
   งานเทศกิจ             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

          ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน 0 0 5,000 -100 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 0 500 -100 % 0 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 0 0 10,500     0 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 15,500     0 
   รวมงานเทศกิจ 0 0 15,500     0 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,116,500 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 18,000 
   



หน้า 37 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 188,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,322,500 
   รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,322,500 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 40,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 0     98,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 5,000 29,400 % 1,475,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000 
   

      
โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

0 0 0 100 % 30,000 

   
      

โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

0 0 30,000 -100 % 0 

   



หน้า 38 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 5,000 -100 % 0 

   
      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

0 0 0 100 % 30,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 166,580 113,210 100,000 0 % 100,000 
   รวมค่าใช้สอย 166,580 113,210 140,000     1,642,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 10,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 15,000 
       วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 31,800 44,250 50,000 0 % 50,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 247,641.6 231,868.8 290,000 -31.03 % 200,000 
       วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 42,100 50,000 -20 % 40,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000 
       วัสดุเครื่องดับเพลิง 138,800 129,350 120,000 -16.67 % 100,000 
   รวมค่าวัสดุ 418,241.6 447,568.8 520,000     445,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 5,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0     5,000 
   รวมงบด าเนินงาน 584,821.6 560,778.8 660,000     2,190,000 
   



หน้า 39 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
   

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

4,800 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
   

      
ติดตั้งเครื่องเสียงรถเพ่ือประชาสัมพันธ์(รถป้องกันฯ)  
จ านวน1ชุด 

0 144,100 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             
   

      
จัดซื้อทีวี LEDยี่ห้อซัมซุงรุ่น UA 32 N 4003 SMART TV 32 
นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 

13,990 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 18,790 144,100 0     0 
   รวมงบลงทุน 18,790 144,100 0     0 
   รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 603,611.6 704,878.8 660,000     3,512,500 
   รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,535,179.54 3,729,975.59 4,093,400     3,512,500 
   แผนงานการศึกษา             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,331,824 1,661,100 1,966,500 -33.9 % 1,299,840 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 67,200 0 0 % 0 
   



หน้า 40 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000 
       เงินวิทยฐานะ 189,700 210,700 210,000 -100 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 226,560 233,700 -18.79 % 189,780 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 -100 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,845,524 2,201,560 2,446,200     1,549,620 
   รวมงบบุคลากร 1,845,524 2,201,560 2,446,200     1,549,620 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 3,000 -100 % 0 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 1,220 % 66,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 5,000 0 % 5,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 18,000     76,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 837,180 905,250 780,000 -74.36 % 200,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000 
   



หน้า 41 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
ระดับอนุบาลเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 180,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,250 7,700 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 844,430 912,950 970,000     260,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 0 15,000 33.33 % 20,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 50,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 2,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 494.3 1,001.4 5,000 -60 % 2,000 
       วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 -100 % 0 
       วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,200 9,560 20,000 0 % 20,000 
       วัสดุสนาม 0 0 50,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 17,694.3 10,561.4 110,000     99,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,000 -100 % 0 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,000     0 
   รวมงบด าเนินงาน 862,124.3 923,511.4 1,106,000     435,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
   



หน้า 42 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) จ านวน 1 เครื่อง 80,000 0 0 0 % 0 
   

      
จัดซื้อชั้นวางหนังสือประจ าห้องเรียน จ านวน 5 ชุดๆละ  
1,780 บาท 

8,900 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 88,900 0 0     0 
   รวมงบลงทุน 88,900 0 0     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,796,548.3 3,125,071.4 3,552,200     1,984,620 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 606,960 642,780 981,000 216.61 % 3,105,960 
       เงินวิทยฐานะ 59,500 84,000 84,000 300 % 336,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 291,240 305,280 562,500 44.6 % 813,360 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,600 13,560 31,200 92.31 % 60,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 985,300 1,045,620 1,658,700     4,315,320 
   รวมงบบุคลากร 985,300 1,045,620 1,658,700     4,315,320 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 5,000 0 % 5,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 5,000 1,300 % 70,000 
   



หน้า 43 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 15,000     80,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 250,000 
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22,680 11,680 50,000 -100 % 0 
   

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 35,000 -100 % 0 

   
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 0 100 % 40,000 

   
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

0 0 0 100 % 5,000 

   
      

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 35,000 -100 % 0 

         โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,073,610 1,015,340 1,633,650 -100 % 0 
         โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 100 % 1,392,000 
         โครงการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 4,925 0 0 0 % 0 
   

      
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 0 100 % 30,000 

   



หน้า 44 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดู
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

60,825 0 30,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 22,000 80,778.89 50,000 -40 % 30,000 
   รวมค่าใช้สอย 1,184,040 1,107,798.89 1,833,650     1,757,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 7,000 15,000 233.33 % 50,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -50 % 10,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 1,046,268 -19.43 % 843,000 
       ค่าอาหารเสริม (นม) 677,819.42 733,906.5 0 0 % 0 
       วัสดุก่อสร้าง 214,385.95 51,398.01 35,000 -57.14 % 15,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 5,000 
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000 
       วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,750 9,200 20,000 50 % 30,000 
       วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 946,955.37 851,504.51 1,156,268     968,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 324,574.29 291,810.97 300,000 -40 % 180,000 
       ค่าบริการโทรศัพท์ 11,556 11,556 15,000 -80 % 3,000 
       ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 110 % 21,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 336,130.29 303,366.97 325,000     204,000 
   



หน้า 45 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมงบด าเนินงาน 2,467,125.66 2,262,670.37 3,329,918     3,009,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
   

      
จัดซื้อชั้นวางของส าหรับวัสดุอุปกรณ์นักเรียน จ านวน 85  
อันๆละ 295 บาท 

25,075 0 0 0 % 0 

   
      

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าขนาดกว้าง 80 ซม.สูง95ซม.จ านวน 3  
อันๆละ3,000 บาท 

0 9,000 0 0 % 0 

   
      

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

0 4,000 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์การศึกษา             
   

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

175,500 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 200,575 13,000 0     0 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   

      
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

0 0 150,000 -100 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000     0 
   รวมงบลงทุน 200,575 13,000 150,000     0 
   



หน้า 46 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
         เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,092,000 1,062,680 1,260,000 24.44 % 1,568,000 
   รวมเงินอุดหนุน 1,092,000 1,062,680 1,260,000     1,568,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 1,092,000 1,062,680 1,260,000     1,568,000 
   รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,745,000.66 4,383,970.37 6,398,618     8,892,320 
   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ             
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
         โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนท าดี ถวายในหลวง 0 0 0 100 % 15,000 
   

      
เงินอุดหนุนโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนท าดี 
ถวายในหลวง" 

15,000 15,000 15,000 -100 % 0 

   
      

เงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

0 0 15,000 -100 % 0 

         เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 100,000 100,000 100,000 -100 % 0 
         อาหารกลางวันโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 0 0 0 100 % 100,000 
   รวมเงินอุดหนุน 115,000 115,000 130,000     115,000 
   รวมงบเงินอุดหนุน 115,000 115,000 130,000     115,000 
   รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 115,000 115,000 130,000     115,000 
   



หน้า 47 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมแผนงานการศึกษา 7,656,548.96 7,624,041.77 10,080,818     10,991,940 
   แผนงานสาธารณสุข             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 392,700 419,400 311,600 248.23 % 1,085,100 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 24,000 
       เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 60,000 0 % 60,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 236,520 248,520 263,500 3.95 % 273,900 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 647,220 685,920 635,100     1,443,000 
   รวมงบบุคลากร 647,220 685,920 635,100     1,443,000 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000 60,000 -50 % 30,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 25,000 -80 % 5,000 
   รวมค่าตอบแทน 94,870 80,600 85,000     35,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 38,173.81 32,114.09 100,000 156 % 256,000 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รายจ่ายอื่น ๆ 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,096 1,368 30,000 -66.67 % 10,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,147.28 9,011.35 30,000 -50 % 15,000 
   รวมค่าใช้สอย 51,417.09 42,493.44 160,000     281,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 7,988 18,149 30,000 -33.33 % 20,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 16,000 20,000 0 % 20,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,064.4 21,404.8 40,000 -37.5 % 25,000 
       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 115,460 100,000 50,000 -20 % 40,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,960 39,050 40,000 0 % 40,000 
   รวมค่าวัสดุ 183,472.4 194,603.8 180,000     145,000 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าบริการโทรศัพท์ 1,300.05 1,296.84 5,000 0 % 5,000 
       ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -100 % 0 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 1,300.05 1,296.84 15,000     5,000 
   รวมงบด าเนินงาน 331,059.54 318,994.08 440,000     466,000 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 978,279.54 1,004,914.08 1,075,100     1,909,000 
   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 313,970 339,540 244,700 166.95 % 653,220 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 24,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,320 168,480 178,600 4.03 % 185,800 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 474,290 508,020 423,300     863,020 
   รวมงบบุคลากร 474,290 508,020 423,300     863,020 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
   

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 60,000 -83.33 % 10,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 14,040 60,000 -83.33 % 10,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 14,040 120,000     20,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 387,000 486,000 -46.09 % 262,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 0 61,937.2 80,000 -100 % 0 
         โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภยัและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 32,050 0 40,000 -100 % 0 
         โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภยัและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 0 0 0 100 % 40,000 
         โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 73,321.6 0 0 0 % 0 
         โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 0 100 % 80,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

37,550 20,910 24,000 -100 % 0 

   

      

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยนารี 

0 0 0 100 % 24,000 

   
      

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

0 0 5,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

0 0 0 100 % 4,500 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 63,745 24,195 80,000 -25 % 60,000 
   รวมค่าใช้สอย 638,666.6 494,042.2 715,000     490,500 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุก่อสร้าง 29,909.64 0 15,000 -33.33 % 10,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,068.35 2,650 50,000 -40 % 30,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,381.8 69,347.6 110,000 -9.09 % 100,000 
       วัสดุการเกษตร 0 0 30,000 -50 % 15,000 
   รวมค่าวัสดุ 96,359.79 71,997.6 205,000     155,000 
   รวมงบด าเนินงาน 735,026.39 580,079.8 1,040,000     665,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,209,316.39 1,088,099.8 1,463,300     1,528,520 
   รวมแผนงานสาธารณสุข 2,187,595.93 2,093,013.88 2,538,400     3,437,520 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์             
   งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 100 % 60,000 
         โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 51,339.6 48,700 70,000 -100 % 0 
         โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทางสังคม 0 1,100 50,000 -100 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 51,339.6 49,800 120,000     60,000 
   รวมงบด าเนินงาน 51,339.6 49,800 120,000     60,000 
   รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 51,339.6 49,800 120,000     60,000 
   รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 51,339.6 49,800 120,000     60,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน             
   งานไฟฟ้าและประปา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 275,640 291,980 0 0 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 275,640 291,980 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมงบบุคลากร 275,640 291,980 0     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 115,105.87 114,568.73 0 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 78,900 368,255 0 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 194,005.87 482,823.73 0     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 58,100 65,250 0 0 % 0 
       วัสดุก่อสร้าง 100,456 72,000 0 0 % 0 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000 500 0 0 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,336.4 17,271.1 0 0 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 199,892.4 155,021.1 0     0 
   รวมงบด าเนินงาน 393,898.27 637,844.83 0     0 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
   

      
จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้า/โคมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 100 ชุด 
(โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง/โคมไฟฟ้าสาธารณะ) 

0 150,000 0 0 % 0 

   
      

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

75,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   

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

30,000 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 105,000 150,000 0     0 
   รวมงบลงทุน 105,000 150,000 0     0 
     งบเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
   

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนบ้านเศรษฐกิจ
ท้ายซอยจนสุดเขตเทศบาลฯ 

86,029.07 0 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 86,029.07 0 0     0 
   รวมงบเงินอุดหนุน 86,029.07 0 0     0 
   รวมงานไฟฟ้าและประปา 860,567.34 1,079,824.83 0     0 
   งานสวนสาธารณะ             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 154,560 40,020 112,800 0 % 112,800 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,860 0 24,000 0 % 24,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 159,420 40,020 136,800     136,800 
   รวมงบบุคลากร 159,420 40,020 136,800     136,800 
     งบด าเนินงาน             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -80 % 1,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000     1,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 215,419.35 204,900 216,000 -50 % 108,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,590 6,160 20,000 -50 % 10,000 
   รวมค่าใช้สอย 231,009.35 211,060 236,000     118,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุงานบ้านงานครัว 5,136 0 10,000 -50 % 5,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000 7,230 20,000 -50 % 10,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,286.6 16,662.7 50,000 -40 % 30,000 
       วัสดุการเกษตร 3,050 6,230 20,000 -75 % 5,000 
       วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 2,000 
   รวมค่าวัสดุ 31,472.6 30,122.7 100,000     52,000 
   รวมงบด าเนินงาน 262,481.95 241,182.7 341,000     171,000 
   รวมงานสวนสาธารณะ 421,901.95 281,202.7 477,800     307,800 
   งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 640,320 669,618 710,200 -11.04 % 631,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,260 0 0 100 % 96,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 653,580 669,618 710,200     727,800 
   รวมงบบุคลากร 653,580 669,618 710,200     727,800 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,485,780 1,552,185 1,750,000 -14.29 % 1,500,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขต 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

โครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะในเขต
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

46,150 0 35,000 -100 % 0 

   
      

โครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณริม
ถนนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 

0 0 0 100 % 15,000 

         โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 0 0 100 % 10,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,281.16 37,992.5 270,000 -70.37 % 80,000 
   รวมค่าใช้สอย 1,542,211.16 1,590,177.5 2,065,000     1,605,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุงานบ้านงานครัว 38,953 49,817 60,000 0 % 60,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,720 24,700 50,000 0 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 255,265.2 253,711 350,000 -14.29 % 300,000 
       วัสดุการเกษตร 23,970 12,220 0 0 % 0 
       วัสดุเครื่องแต่งกาย 59,130 58,830 60,000 -16.67 % 50,000 
   รวมค่าวัสดุ 427,038.2 399,278 520,000     460,000 
   รวมงบด าเนินงาน 1,969,249.36 1,989,455.5 2,585,000     2,065,000 
   รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,622,829.36 2,659,073.5 3,295,200     2,792,800 
   รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,905,298.65 4,020,101.03 3,773,000     3,100,600 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 342,840 366,060 0 0 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 342,840 366,060 0     0 
   รวมงบบุคลากร 342,840 366,060 0     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าเช่าบ้าน 60,000 60,000 0 0 % 0 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,500 0 0 0 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 67,500 60,000 0     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 99,323.14 80,723.14 0 0 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 99,323.14 80,723.14 0     0 
   รวมงบด าเนินงาน 166,823.14 140,723.14 0     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 509,663.14 506,783.14 0     0 
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 396,000 5.09 % 416,160 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 396,000     416,160 
   รวมงบบุคลากร 0 0 396,000     416,160 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 10,000 0 % 10,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 75,000     75,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 150,000 -20 % 120,000 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000 
         โครงการจัดท าแผนชุมชน 0 0 0 100 % 5,000 
         โครงการจัดท าแผนชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน 72,000 46,000 40,000 -100 % 0 
   

      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 0 100 % 30,000 

         โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 29,700 5,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 8,030 0 10,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน 18,600 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน 0 0 0 100 % 20,000 
   

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

0 0 0 100 % 10,000 

   
      

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

0 0 5,000 -100 % 0 

         โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสตร ี 0 0 0 100 % 5,000 
         โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสตร ี 0 0 5,000 -100 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 54,922 8,230 20,000 0 % 20,000 
   รวมค่าใช้สอย 153,552 83,930 325,000     320,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 10,950 11,062 20,000 -50 % 10,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 9,000 11.11 % 10,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 1,000 -100 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 1,000 -100 % 0 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,000 0 20,000 -50 % 10,000 
   รวมค่าวัสดุ 21,950 11,062 51,000     30,000 
   รวมงบด าเนินงาน 175,502 94,992 451,000     425,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์ส านักงาน             
   

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

10,000 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์การเกษตร             
   

      
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร
และอุปโภคในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลตากฟ้า 

78,500 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
   

      
โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง ขนาด 450 วัตต์ ล าโพง 
15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว 

9,900 0 0 0 % 0 

   
      

จัดซื้อแอมป์เครื่องขยายเสียงขนาด2,000วัตต์ จ านวน 2  
เครื่องๆละ26,500บาท 
ล าโพงฮอร์นขนาด150วัตต์ จ านวน 15 ชุดๆละ1,500บาท 

75,500 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 173,900 0 0     0 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
   

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) 

0 0 320,000 -100 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 320,000     0 
   รวมงบลงทุน 173,900 0 320,000     0 
   รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 349,402 94,992 1,167,000     841,160 
   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 859,065.14 601,775.14 1,167,000     841,160 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 322,200 10.28 % 355,320 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 60,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 382,200     355,320 
   รวมงบบุคลากร 0 0 382,200     355,320 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 21,000 -100 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 21,000     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 440 % 54,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000     54,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 31,000     54,000 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 413,200     409,320 
   งานกีฬาและนันทนาการ             
     งบด าเนินงาน             
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 218,150 198,303 222,000 -9.91 % 200,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 200 % 30,000 
         โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 196,335 93,960 20,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า 10,000 0 5,000 -100 % 0 
         โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 39,850 60,000 40,000 -100 % 0 
         โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 0 0 0 100 % 40,000 
         โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 0 0 0 100 % 10,000 
         โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 3,000 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 36,820 44,660 50,000 -100 % 0 
         โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 0 0 0 100 % 20,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 27,590 150,000 -66.67 % 50,000 
   รวมค่าใช้สอย 504,155 424,513 517,000     380,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 4,340 0 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,670 11,355 30,000 -66.67 % 10,000 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 11,415 15,000 33.33 % 20,000 
       วัสดุก่อสร้าง 0 18,758.42 30,000 0 % 30,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,980 3,900 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
   รวมค่าวัสดุ 17,990 45,428.42 125,000     105,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     ค่าสาธารณูปโภค             
       ค่าไฟฟ้า 109,918.55 134,797.1 144,000 4.17 % 150,000 
   รวมค่าสาธารณูปโภค 109,918.55 134,797.1 144,000     150,000 
   รวมงบด าเนินงาน 632,063.55 604,738.52 786,000     635,000 
     งบลงทุน             
     ค่าครุภัณฑ ์             
       ครุภัณฑ์การเกษตร             
         จัดซื้อเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์ฯ จ านวน 1 ชุด 19,260 0 0 0 % 0 
       ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
         จัดซื้อโคมเมทัลฮาไลด์ 400 W จ านวน 15 ชุดๆละ 2,500 บาท 37,500 0 0 0 % 0 
   รวมค่าครุภัณฑ์ 56,760 0 0     0 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
         โครงการปูพื้นยางสนามแบดมินตัน จ านวน 2 สนาม 0 311,000 0 0 % 0 
   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 311,000 0     0 
   รวมงบลงทุน 56,760 311,000 0     0 
   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 688,823.55 915,738.52 786,000     635,000 
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 30,960.64 364,700 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 751.93 1,200 -100 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,680 172,080 181,000 -100 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 163,680 203,792.57 546,900     0 
   รวมงบบุคลากร 163,680 203,792.57 546,900     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 -100 % 0 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 5,000 -100 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500 0 10,000 0 % 10,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,800 0 20,000 -100 % 0 
         โครงการจักงานประเพณีบุญสลากภัต 0 0 0 100 % 30,000 
         โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต 0 0 30,000 -100 % 0 
         โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 20,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 0 0 100 % 20,000 
         โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1,200 0 20,000 -100 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,990 0 20,000 -100 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 38,490 20,000 100,000     100,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 3,320 10,000 -100 % 0 
       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 -100 % 0 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 21,825 20,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 5,000 25,145 35,000     0 
   รวมงบด าเนินงาน 43,490 45,145 175,000     100,000 
   รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 207,170 248,937.57 721,900     100,000 
   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 895,993.55 1,164,676.09 1,921,100     1,144,320 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 710,220 761,760 1,588,500 -100 % 0 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 15,900 -100 % 0 
       เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 256,331.61 295,560 313,300 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,032.26 24,000 24,000 -100 % 0 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,021,583.87 1,123,320 2,001,700     0 
   รวมงบบุคลากร 1,021,583.87 1,123,320 2,001,700     0 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 
       ค่าเช่าบ้าน 69,500 72,000 72,000 -100 % 0 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,450 2,900 0 0 % 0 
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 25,000 -100 % 0 
   รวมค่าตอบแทน 70,950 74,900 102,000     0 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 967.28 967.28 20,000 -100 % 0 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,000 -100 % 0 
         โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 0 0 20,000 -100 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 36,867.36 4,700 20,000 -100 % 0 
   รวมค่าใช้สอย 37,834.64 5,667.28 67,000     0 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 9,752 9,725 15,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,200 0 20,000 -100 % 0 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,188 15,076.8 30,000 -100 % 0 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,590 13,820 15,000 -100 % 0 
   รวมค่าวัสดุ 48,730 38,621.8 80,000     0 
   รวมงบด าเนินงาน 157,514.64 119,189.08 249,000     0 
   รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,179,098.51 1,242,509.08 2,250,700     0 
   งานก่อสร้าง             
     งบบุคลากร             
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,905,300 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 24,000 
       เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000 
       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 326,904 
       เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000 
   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     2,340,204 
   รวมงบบุคลากร 0 0 0     2,340,204 
     งบด าเนินงาน             
     ค่าตอบแทน             
       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 
       ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 72,000 
       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 5,000 
   รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000     82,000 
     ค่าใช้สอย             
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 230,000 -49.57 % 116,000 
   

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 150,000 -66.67 % 50,000 
   รวมค่าใช้สอย 0 0 380,000     173,000 
     ค่าวัสดุ             
       วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 10,000 
       วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 -66.67 % 50,000 
       วัสดุก่อสร้าง 0 0 150,000 -80 % 30,000 
       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 20,000 0 % 20,000 
       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 30,000 66.67 % 50,000 
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000 
   รวมค่าวัสดุ 0 0 350,000     175,000 
   รวมงบด าเนินงาน 0 0 735,000     430,000 
     งบลงทุน             
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
   



หน้า 69 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             
   

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลุ่มบ้าน 
อาจารย์ส าราญ ศิริทองสิงห์ชัย หมู่ 3 ต าบลตากฟ้า 

0 0 0 100 % 490,000 

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
   

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจร ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษซอย3 

0 215,000 0 0 % 0 

   
      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมตี
เส้นจราจรซอยสายบ้านนายไพโรจน์ แสงภู่ 

0 309,000 0 0 % 0 

   รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 524,000 0     490,000 
   รวมงบลงทุน 0 524,000 0     490,000 
   รวมงานก่อสร้าง 0 524,000 735,000     3,260,204 
   รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,179,098.51 1,766,509.08 2,985,700     3,260,204 
   รวมทุกแผนงาน 44,217,816.2 44,427,445.79 53,030,203     53,233,694 
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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,233,694 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 13,376,020 บาท 

  
งบกลาง รวม 13,376,020 บาท 

   
งบกลาง รวม 13,376,020 บาท 

   
ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 450,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินกู ้ให้แก ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
สาขาตากฟ้า ตามสญัญาเลขท่ี ตฟ.(สช.)176/2556 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556  
และได้รับอนุมตัิจากผู้ว่าราชการจงัหวัดนครสวรรค ์ตามหนังสืออ าเภอตากฟ้า ที่ นว 0023.11 
/3832 ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมรีะยะเวลาการช าระหนี้ผ่อนช าระเป็นเวลา 10 ปี 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 

    

   
ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระค่าดอกเบีย้เงินกู ้ให้แก ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาตากฟ้า ตามสญัญาเลขท่ี ตฟ.(สช.)176/2556 ลงวันท่ี  26 กรกฎาคม 2556  และไดร้ับ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวดันครสวรรค ์ตามหนังสืออ าเภอตากฟ้า  ที่ นว 0023.11/3832 
ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 โดยมรีะยะเวลาการช าระหนีผ้่อนช าระเปน็เวลา 10 ปี  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

    

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5  
ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวที่เทศบาลตั้งจ่ายจริง ให้แก่พนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวที่เทศบาลตั้งจ่ายจริง ให้แก่พนักงานจ้างของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลตากฟ้า ที่ได้รับค่าจา้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประกอบด้วย 
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1.เงินสมทบกองทนุประกันสังคม (บุคลากรสนับสนุนการสอน) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงานจ้างทั่วไป)   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 
ของค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวที่เทศบาลตั้งจ่ายจริง ให้แกพ่นักงานจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟ้า ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2558 
2) พระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561 
3) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันท่ี 
22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจา้ง  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/4172 ลงวันท่ี 
24 ธันวาคม 2561 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  
ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 300,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาระการประปา ของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 หรืออ่ืนฯที่เกี่ยวข้องตามทีกฎหมาย พระราชบญัญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ก าหนด 
  

    

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉกุเฉินท่ีมีเหตสุาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ
ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภัย หรือกรณีฉกุเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมได ้
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันท่ี 
8 กุมภาพันธ ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตสิ าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราช 
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3.กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตสุาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกดิสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 
  

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการจราจร การแก้ไขปญัหาเกีย่วกับการ 
จราจร ที่ประชาชนไดร้ับประโยชน์โดยตรง เช่นการทาสตีีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยดุตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจรฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/3892 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจา่ยและเบิกจา่ยเงินค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจัดการจราจร 
2) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่1 หน้า 183) 
 

    

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) 
 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการก าหนด 
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เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 1,410,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหนจ็รายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน และเงินบ าเหน็จตกทอด
ลูกจ้างของหน่วยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 896  ลงวันท่ี 
29 มีนาคม 2556 เรื่อง การเบิกจา่ยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ
บ าเหน็จลูกจ้างประจ า 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ านวน 838,020 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ก.บ.ท.)   
เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจาก
ราชการและมสีิทธิไดร้ับเงินบ าเหน็จบ านาญ โดยค านวณจากประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไมต่้องน า
รายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2 การค านวณส่งเงนิสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563 
3) หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22 
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลตากฟ้า โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
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1)พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการด าเนนิงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิงานและบริหารจดัการระบบหลกัประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 
4)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) จ านวน 160,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) ซึ่งเทศบาล
ต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

    
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,800,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวัสดิการเบีย้ความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
เกณฑ ์ที่ก าหนดที่ไดร้ับแสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดร้ับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทต่อเดอืน (ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายตุ่ ากว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอ่เดือน (ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่28 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิม่เติมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้
ด าเนินการให้กับ รายเดิมมาก่อน)  ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.6/ว2130  
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ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุและอื่นฯที่
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 166 )  
  

    
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และรายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการยังชีพ หรือ
ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิจะได้รบัเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสรมิสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุและอื่นฯ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 3 หน้า 166 )   
 

    

    
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 7,700,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดัสวัสดิการให้แกผู่้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอาย ุโดยผูสู้งอาย ุ60 - 69 ปี จะไดร้ับ 600 บาท 
อาย ุ70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อาย ุ80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอาย ุ90 ปี  
ขึน้ไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดด้ าเนนิการให้กับรายเดิม
มาก่อน) ตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสรมิสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผูด้้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูส้งูอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 1 หน้า 166 )  
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เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 3,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่ข้าราชการ/พนักงาน ถึงแก่ความตายในระหว่างรับ
ราชการ   
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี ้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน 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 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย
พ.ศ. 2560 
3)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 4,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานจ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ   
- 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 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการ 
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 3,000 บาท 

      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ   
- 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 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ีข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
3)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 9,959,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,634,820 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 725,760 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีค านวณจากรายได้จริงของ
ปีงบประมาณที่แล้วมา (ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู ้เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ใช้เป็นฐาน
ในการคิดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการ
จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557
และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้ 
1.เงินเดือนของนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 28,800  บาท  จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน  345,600  บาท 
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2  อัตราๆละ 15,840  บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  380,160 บาท  

  

    

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรแีละรองนายกเทศมนตร ีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับ  ที ่2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
1.ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร ี ในอัตราเดือน ละ 6,000  บาท  
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท 
2.ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2  อัตราๆละ 4,500  บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท 
 

    

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท 

      
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร ีและรองนายกเทศมนตร ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
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นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 6,000  บาท 
 จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000   บาท 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2  อัตราๆละ 4,500  บาท 
 จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท 
  

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 10,080  บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน   120,960  บาท 
(2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีจ านวน 1  อัตราๆละ 7,200  บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท   
  

    

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,555,200 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ
สภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและ 
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับ ที ่2 พ.ศ. 2557 
และหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดั้งนี ้
1.ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 15,840  บาท จ านวน 12 เดือน   
เป็นเงิน  190,080 บาท 
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1  อัตราๆละ 12,960  บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  155,520  บาท 
3.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10  อัตราๆละ 10,080  บาท 
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1,209,600  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,786,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,297,240 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือน
ประจ าป ีจ านวน 7 ต าแหน่ง  โดยค านวณตั้งจ่ายไว ้ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งปลดัเทศบาล (นักบรหิารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ 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 าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  จ านวน 1 อัตรา  
(7) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138   
ลงวันท่ี 30 ธันวาคมพ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนด
รายการคา่ใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และคา่จ้างของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 138,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท 
 เป็นเงิน 84,000 บาท 
2.ต าแหน่งนิติกรช านาญการ (กรณีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ  
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท (1 อัตรา) เป็นเงิน 54,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  พ.ศ.2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล   
จ านวน 3 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งปลดัเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น 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 าแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 560,160 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมท้ังปรับปรุงอัตรา 
ค่าจ้างประจ าป ีจ านวน 2 ต าแหนง่ ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งพนักงานวิทยุ (1 อัตรา) 
2.ต าแหน่งนักการ (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 10,200 บาท 

      
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับขั้นค่าจ้างใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ 
หรือข้ันค่าจ้างเกินกว่าขั้นค่าจ้างทีเ่หลืออยู่ในอันดับหรือต าแหน่งน้ัน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือนตาม
อัตราที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินนับแต่วันที่ระบุในค าสั่งให้
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ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ และกรณทีี่มีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนพิเศษไมเ่ต็มเดือนให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษในเดือนนั้นตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือน โดยอนุโลม ทั้งนั้นเมื่อค านวณแล้ว
มีเศษสตางค์ให้ปัดทิ้ง จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่ง นักการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ หนังสือสั่งการ และประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 636,900 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน
เทศบาล 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 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิหนังสือ และประกาศดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 2,060,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท 

   

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 25,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป ีส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1839.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสยีไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรยีบร้อยตามกฎหมาย 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท.พ.ศ. 2560 
3.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลง
วันท่ี 12 กันยายน 2561 
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1808.2/ว 5013 ลง
วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมดิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 1804.4/ว 2458 ลง
วันท่ี 20 เมษายน 2559  

      

(7) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏบิัติงานเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบตัิงานช่วยเหลือเทศบาลในการ
ตรวจตราและปราบปราม ผู้ละเมดิเทศบัญญัติและพระราชบัญญัตกิารรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือสั่งการดังนี ้
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1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว3369 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2537  เรื่องการ
จ่ายเงินรางวัลการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจ า
สภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตร ีรองนายก 
เทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารงต าแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกที่ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสภา เทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการนอก
ที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ..ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง
ปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ประจ า ที่มีสิทธิได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด 
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง 
ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น งานรักษา
ความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ 
งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร  
งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความ
ช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณา
และเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมา
บริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการตดิต่อราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารบัรองและพิธีการโดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
 ให้ตั้งงบประมาณไดไ้มเ่กินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไมร่วมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอตัราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย   
(2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินท่ีตั้งจ่ายไมร่วมอยู่ในค่ารับรอง ให้
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รบัรอง   
การจ่าย  ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548        
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรบัรองของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(3) เพื่อจ่ายในการจดัการประชุมคณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ  
การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะท างานต่าง ๆ  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 4657  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2565  
 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

      

    
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้เสียหายยื่นค าขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระท า
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัตติาม
กฎหมายและระเบยีบว่าด้วยการนัน้ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  

    

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
เทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่ราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้
1.ค่าพานพุ่มดอกไม ้พานประดับพุ่มดอกไม ้พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม ้พวงมาลัย  
ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย ์หรือใช้ในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติในวโรกาสต่างฯ 
2.ค่าหรีด หรือพวงมาลา ส าหรับสกัการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการเป็น
ส่วนรวม เฉพาะสักการะศพผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือหรือเป็นผู้ท าประโยชน์แก่ประเทศ หรือ
ส่วนราชการจนเป็นที่ประจักษ์ชัด 
 -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ  
พ.ศ.2553   ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2553  
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

    
โครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการขับขี่ปลอดภยัสร้างวินัยจราจร โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง จัดสถานท่ี  ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุต่างฯ ในการจัด
กิจกรรม ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ    
-ตามพระราชบัญญตั ิ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 6 หน้า 175 )  
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โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการเลือกตั้งของเทศบาลต าบลตากฟ้า ตามที่กฎหมาย 
 อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค ์หรือการใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลอืกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดัสถานท่ี  ค่าวัสด ุเครื่องเขียน  และ
อุปกรณ ์ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ คา่ใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ   
ค่ากระเปา๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคณุ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าปา้ย ประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ ว 1705 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 
 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 189 ) 
  

    

    
โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายการตกแต่ง จัดสถานท่ี  
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณ ีค่าดอกไม ้ ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุตา่งฯในการจดักิจกรรมประชาสัมพันธ์ ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าประกาศเกียนติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นฯที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วันเทศบาล ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2532 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564       
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
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ส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจดังานประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น 
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 4 หน้า 190 ) 
  

    
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ  
ค่าประกาศนยีบัตร ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่ากระเป๋า หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการจัดท าโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่17 หน้า 195 ) 
  

    

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ การจัดท าสื่อ จัดกิจกรรม
รณรงค ์เผลแพร่ประชาสัมพันธ ์การจัดท ากิจกรรมหรืออบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ จัดหาชุดตรวจหาสารเสพตดิและอุปกรณ์เพื่อน าไปใช้ตรวจกลุ่มเป้าหมาย 
และค่าใช้จ่ายอื่นฯทีเ่กี่ยวข้องส าหรับการจดัท าโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว3683 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
เรื่องการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.6/ว3188  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 
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เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 5 หน้า 174 ) 
  

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาลต าบลตากฟ้า 
เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้าง ตามหลักสตูรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ต่างฯหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นหลักสตูรที่ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ความสามารถของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล เช่นหลักสูตรนักบริหารงานเทศบาลฯลฯ 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่10 หน้า 192 )  
 

    

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง  
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าจัดซื้อพันธ์ไม ้ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าจัดท าป้าย ค่าวัสดตุ่างฯ
ในการจัดกิจกรรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกีย่วข้องส าหรับการจดัท าโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่1 หน้า 184 )  
 

    

    
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธี จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธ ีและงานรัฐพิธ ีในการด าเนินงานพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธ ีพระราชพิธี หรือวันส าคัญตา่งฯของชาติ ค่าจัดงาน/กิจกรรมต่างฯ ตาม
นโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหนา้ที่ รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการเตรียมการ
ระหว่างการรับเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสดจ็ พระมหากษัตริย ์พระราชิน ี  
พระบรมวงสานุวงค์ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬา  และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 1 หน้า 169 )  
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระ
กนิษฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ ค่าวัสดุต่างฯในการด าเนินโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร   
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าของขวัญของรางวัล และคา่ใช้จ่าย
อื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันท่ี 
26 มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว 25 ลงวันท่ี 
5 มกราคม 2561 เรื่อง การด าเนนิออนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 
4) หนังสือส านักพระราชวัง  สวนจิตรดากรมกิจการพิเศษ กองโครงการส่วนพระองค์ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที ่พว 0001 (อพ.)5691/2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2561  เรื่อง  
ตอบรับสมาชิกการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 184 ) 
  

    

    
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บรหิาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ ค่าวัสดุต่างฯใน
การด าเนินโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นฯทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
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การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
4) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 8 หน้า 191) 
  

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย กฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ ค่าวัสดุต่างฯ 
ในการด าเนินโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ลงวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 5 หน้า 190 ) 

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้     
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
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ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานและค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ ค่าบ ารุงรักษา
สายโทรศัพท ์ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟ้า 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
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และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าธนาณัต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ใน
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์   
ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง  

    



หน้า 99 

 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  
 

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งสวนสาธารณะ  
(สวนตากฟ้า พารื่นรมย์) 

จ านวน 200,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งสวนสาธารณะ (สวนตากฟ้าพารื่นรมย์) ตาม
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก  
ในการก่อสร้างลานออกก าลังกาย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.6/ว2817 ลง
วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรือ่ง การด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 3 หน้า 184 ) 
  

    

  
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า 

จ านวน 20,000 บาท 

      
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอตากฟ้า  
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอืดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ..2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2 )พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 27  หน้า 199 ) 
 
 
  

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ อ าเภอตากฟ้า 

จ านวน 25,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคญัของชาติที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์อ าเภอตากฟ้า  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563  ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที ่ 2  หน้า 169 ) 
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งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน       

    
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจา้งที่ปรกึษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตา่งฯ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครภุัณฑ ์ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสรา้งตามโครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเปน็กลาง เพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) หนังสือส านักบริหารงานคลังท้องถิ่น ที ่มท 0808.4/ว1301 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548 
เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 
2) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 7  หน้า  191 )  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 258,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 222,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 222,240 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 222,240 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรงุเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี โดยจ่ายให้กับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 36,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรืออ่ืนฯที่
เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบยีบ และหนังสือสั่งการก าหนด 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,913,050 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,099,050 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,099,050 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,457,900 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี
จ านวน 5 ต าแหน่ง  โดยค านวณตัง้จ่ายไว ้จ านวน 12 เดือน ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับตน้) จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
(4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน) จ านวน 1 อัตรา 
(5) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี (ปฏิบัติการ/ช านาญการ) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดงันี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 45,300 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน) จ านวน 1 อัตรา 
2.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ(ปฏิบัติงาน) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท   
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดอืนละ  1,500  บาท  
เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 511,850 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.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองคลัง
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามรพระราชบัญญัต ิระเบียบ และประกาศดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 814,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป ีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสาสมคัร
บริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1839.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสยีไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรยีบร้อยตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท.พ.ศ. 2560 
3.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี12 กันยายน 2561 
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบคุคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลอืในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1808.2/ว5013 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
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(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมดิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 1804.4/ว 2458 ลงวันที ่20 เมษายน 2559  

      (7) อ่ืนฯที่เกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนด     

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรืออ่ืนฯทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบยีบ และ
หนังสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
ค่าใช้สอย รวม 607,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 563,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล งาน
ผลิตและพมิพ์เอกสาร งานผลติสื่อประชาสมัพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม 
ความจ าเป็น 
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2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
รายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

    
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 4,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบคุคลภายนอกในการจัดท าและปรบัปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เช่นค่าคัดลอกระวางทีด่ิน ระวางแผนที ่ค่าส ารวจภาคสนามค่าวัสดุอุปกรณ ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวกับโครงการ  
-เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว2236 ลงวันท่ี
31 ตุลาคม 2559  เรื่อง การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว483 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2561
เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว67 ลงวันท่ี 9 มกราคม 2555 เรื่อง  
ซักซ้อมการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่ 19 หน้า 196 )  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้                
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 

    

   
ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เปน็ไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 111 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท์ฯลฯ
ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค  
 

    

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าธนาณัต ิ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย ์
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 378,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรงุเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ีโดยจ่ายให้กับ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสอื ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวขอ้งตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 23,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 23,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
 โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
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บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 8,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต่อราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 3,512,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,322,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,322,500 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,116,500 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือน
ประจ าป ีจ านวน 3 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา 
(2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก/ชก) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 188,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต ์(ดับเพลิง) (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 2,190,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 40,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป ีส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตรา
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1839.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(๓) การตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเปน็ค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสยีไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัหรือการรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท.พ.ศ. 2560 
3.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
(4) การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจา้งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2561 
(5) การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบตัิงานเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเช่น คณะกรรมการเลอืกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนกุรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1808.2/ว 5013  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 
(6)การตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 1804.4/ว2158 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2559 
 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยคา่เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
 

    

   
ค่าใช้สอย รวม 1,642,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,475,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตาม 
ความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีอ่ยู่ในรายละเอียดประเภทของ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
 28 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

 
      

 
  

 
  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

    
โครงการจัดท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดเุครื่อง
แต่งกาย ค่าชุดฝึก อปพร.ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสด ุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นฯท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 3 หน้า 179)  
  

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัของ
เทศบาลต าบลตากฟ้า เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดเุครื่อง
แต่งกาย ค่าชุดฝึก อปพร. ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าวัสด ุ
 เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จา่ยอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 4 หน้า 180 )  
  

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 122 

 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 40,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 123 

 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 100,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอืดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ ค่าบ ารุงรักษาสายโทรศัพท์
ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลรับผดิชอบของ เทศบาลต าบลตากฟ้า  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

    



หน้า 124 

 

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,984,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,549,620 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,549,620 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,299,840 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี 
จ านวน 4 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดบัต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(2) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)  จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา  
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(4) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน)  จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศกึษา (นักบริหารการศึกษา ระดบัต้น) จ านวน 1 อัตรา   
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท   
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา  
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 
 

    



หน้า 125 

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 189,780 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ หนังสือสั่งการดังนี้ 
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว 1592  
ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น 
3.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 313 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2564 
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับเงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 435,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 66,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า ผูไ้ด้รับบ านาญปกต ิหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  
ที่มีสิทธิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   และ หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด 
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

    

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภท
ของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564   เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

 
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต่อราชการ -
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ กรณเีป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้ 
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 99,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  
 
 

    



หน้า 129 

 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 130 

 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,892,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,315,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,315,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 3,105,960 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี
 จ านวน 4 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.2 จ านวน 1 อัตรา 
(2) ต าแหน่งครูช านาญการ (คศ.2) จ านวน 2 อัตรา  
(3) ต าแหน่งคร ูอันดับ คศ.2 จ านวน 5 อัตรา 
(4) ต าแหน่งคร ู(คศ.1) จ านวน 1 อัตรา 

    



หน้า 131 

 

-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
4.หนังสือ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที ่มท 0809.9 /ว25 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
5.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
6.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 336,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลต าบลตากฟ้า 
จ านวน  3 ต าแหน่ง คือ  
(1) ต าแหน่งคร ู(วิทยฐานะช านาญการ) อันดับ คศ.2 ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 2 อัตรา 
(2) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (อันดับ คศ.2) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 1 อัตรา  
(3) ต าแหน่งครูช านาญการ (อันดับ คศ.2) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 5 อัตรา 
-เป็นไปตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2558 
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน 
3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลต าแหน่งครูเพื่อให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 
4.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่ปฏบิัติ
หน้าท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 132 

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 813,360 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด
เทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน  3 ต าแหน่ง คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 อัตรา  
(2) ต าแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน (ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี) จ านวน 1 อัตรา  
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
(3) ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140 ลง
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน  3 ต าแหน่ง คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 (1) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งบุคลากรสนบัสนุนการสอน (ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี) จ านวน 1 อัตรา  
-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
(3) ต าแหน่ง ภารโรง จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  17 กุมภาพันธ ์2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 3,009,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 70,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ หนังสือกรมบญัชีกลาง  
ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 1,757,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่
เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถงึค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –รายจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารบัรองและพิธีการโดยแยกเป็น 
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
 ให้ตั้งงบประมาณไดไ้มเ่กินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไมร่วม
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้
ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
เป็นผู้รับรองการจ่าย   
(2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินท่ีตั้งจ่ายไมร่วมอยู่ในค่ารับรอง ให้
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  โดยมีเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
เป็นผู้รับรองการจ่าย ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548   
เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลีย้งรับรอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  พฤษภาคม 2564     
เรื่อง รูปแบบจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(3) เพื่อจ่ายในการจดัการประชุมคณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ   
การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะท างานต่าง ๆ ทีไ่ด้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 4657  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2565      
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ   

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการของโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดักิจกรรม/โครงการ เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าวัสดสุ านักงาน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดตุ่างฯในการจัดกจิกรรม 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดท าป้ายโครงการ และคา่ใช้จ่ายอื่นฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561                       
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 43 หน้า 142-143 ) 
 

    

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจดักิจกรรม/โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า 
เช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าดอกไม ้ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดตุ่างฯในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจัดท าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้อง    
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที ่1 หน้า 121-122 )  
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โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,392,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังต่อไปนี ้
1.เงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันนักเรียน   จ านวน 971,600 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า  จ านวน 245 วัน จ านวน 60 คน  
(245 วัน X 28 บาท  X 60 คน) = 411,600 บาท 
- โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 200 วัน จ านวน 100 คน 
 (200 วัน X 28 บาท  X 100 คน) = 560,000 บาท 
 
2.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุคา่จัดการเรียนการสอน  จ านวน 104,040 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า 
จ านวน 1,734 บาท จ านวน 60 คน  (1,734 บาท  X 60 คน) = 104,040 บาท 
 
3. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า  จ านวน 298,700 บาท 
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 1,734 บาท จ านวน 100 คน 
(1,734 บาท  X 100 คน) = 173,400 บาท 
3.2 ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 200 บาท จ านวน 100 คน 
(200 บาท  X 100 คน) = 20,000 บาท 
3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 290 บาท จ านวน 100 คน 
(290 บาท  X 100 คน) = 29,000 บาท 
3.4 ค่าเครื่องแบบผู้เรียน จ านวน 325 บาท จ านวน 100 คน 
(325 บาท  X 100 คน) = 32,500 บาท 
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน จ านวน 438 บาท จ านวน 100 คน 
(438 บาท  X 100 คน) = 43,800 บาท 
 
4. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า  จ านวน 16,800 บาท 
4.1 ค่าระบบอินเตอรเ์น็ต   จ านวน 9,600 บาท 
4.2 ค่าระบบwireless  จ านวน 7,200 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 
2.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที ่2-4-6 หน้า 123-128 )  
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โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า เช่น ค่าจัดท าป้ายโครงการ   
ค่าอาหารว่างและค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสด ุ และค่าใช้จ่ายอื่นฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที ่1 หน้า 200 ) 

  

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ กรณเีป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
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ค่าวัสดุ รวม 968,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 843,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 260 วัน ส าหรับ
สถานศึกษา จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 60 คน จ านวน 260 วัน 
 (260 วัน X 7.37 บาท  X 60 คน) = 114,927 บาท 
2. โรงเรียนเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 100 คน จ านวน 260 วัน 
 (260 วัน X 7.37 บาท  X 100 คน) = 191,620 บาท 
3. โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า จ านวน 230 คน จ านวน 260 วัน 
 (260 วัน X 7.37 บาท  X 230 คน) = 440,276 บาท 
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4.โรงเรียนวัดประชาสรรค์ จ านวน 50 คน จ านวน 260 วัน 
 (260 วัน X 7.37 บาท  X 50 คน) = 95,810 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท0816.2/ว5061 ลงวันท่ี 
18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   ล าดับที ่5  หน้า 128 )  
  

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 142 

 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 204,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 180,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานและค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ ค่าบ ารุงรักษา
สายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู่ในความดแูลรับผิดชอบของ เทศบาลต าบลตากฟ้า 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 21,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ ์  
ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
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- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,568,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,568,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 1,568,000 บาท 

      

 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
1.อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ดังนี ้
- อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น) (200 วัน X 28 บาท  X 230 คน) = 1,288,000 บาท  
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดประชาสรรค์ ดังนี ้
- อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เงินอุดหนุนทั่วไป กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น) (200 วัน X 28บาท  X 50 คน) = 280,000 บาท 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 115,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนท าดี ถวายในหลวง จ านวน 15,000 บาท 

      

 ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการคุณธรรมเฉลมิพระเกียรต ิเยาวชนท าดี 
 ถวายในหลวง  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4750 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563   
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่48 หน้า 146 ) 
 

    

    
อาหารกลางวันโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา จ านวน 100,000 บาท 

      

  ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ของโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว2019  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 (อุดหนุนกลางวัน 28บาท) 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4427  ลงวันท่ี 7 สงิหาคม 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตัง้งบประมาณและการเบิกจา่ยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่47 หน้า 145)  
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,909,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,443,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,443,000 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,085,100 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี
จ านวน 3 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข  
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข  
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 
(3) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (ปง/ชง) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (ปง/ชง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดอืนละ 2,000 บาท 
 จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข  
ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
(2)ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข  
ระดับต้น) จ านวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ 1,500  บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 273,900 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในงานกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย -ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน 1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิและประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวขอ้งตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

  
งบด าเนินงาน รวม 466,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือ.อ่ืนฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญตั ิระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ก าหนด 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 

    

   
ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 256,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก 
 ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
 โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

  
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดงูาน  หรือไปติดต่อราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้ 
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
 - เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอืสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 25,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลง
วันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบกิจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ์รวมถึงคา่ใช้จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ ค่าบ ารุงรักษา
สายโทรศัพท ์ฯลฯ ที่อยู่ในความดแูลรับผิดชอบของ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตากฟ้า 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2561 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,528,520 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 863,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 863,020 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 653,220 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี
 จ านวน 2 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปง/ชง) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลทีไ่ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล  (ปง/ชง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 185,800 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 ต าแหน่ง ประกอบด้วย -ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตาม ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 665,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป ีส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1839.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสยีไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
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 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนของ อปท.พ.ศ. 2560 
3.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้างตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1808.2/ว 5013 ลงวันท่ี 
26 สิงหาคม 2563 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมดิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 1804.4/ว 2458 ลงวันท่ี 
20 เมษายน 2559 
-อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบญัญัต ิระเบยีบ และหนังสอืสั่งการก าหนด 
  

        
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  
 
 
 
 
 

    



หน้า 155 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 490,500 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 262,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล งาน
ผลิตและพมิพ์เอกสาร งานผลติสื่อประชาสมัพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    



หน้า 156 

 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

  
 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

    
โครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยและอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 

จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัยและอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
 โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ 
ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และระเบียบ  ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกิจกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564       
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 3 หน้า 148 )  
 

    

    
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
 และปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ตา่งฯ  ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นฯที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น        
2) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
 2019  โรคไข้เลือดออก เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง จัดสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และ
ปิด ค่าวัสดุอุปกรณต์่างฯ  ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์   หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าปา้ยโครงการฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และระเบียบ  ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  
24 สิงหาคม 2564       
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่ 5 หน้า 149 )   
 

    

    

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยนารี 

จ านวน 24,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราช
กุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาร ีรายการค่ายาและเวชภัณฑ ์เช่น ค่าวัคซีน   
ค่าวัสดุการแพทย ์ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ ์เช่น ป้ายต่างฯในโครงการ ค่าวัสดุอื่นฯ เช่นค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ และรายการอื่นฯตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564       
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 4 หน้า 149 )  
  

    

โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

จ านวน 4,500 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณต์่างฯ และรวมถึงค่าใช้ 
จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และระเบียบ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกิจกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี  
24 สงิหาคม 2564       
6) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 6 หน้า 150 )   

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้  
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสรา้ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

  
  

    
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส จ านวน 60,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น  
ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัวค่าวัสดุอื่นฯค่าจ้างเหมาก่อสรา้ง ซ่อมแซมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และสิ่งอ านวยความสะดวกอืน่ฯในการด ารงชีวิต  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 3 หน้า 154 )  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 307,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 136,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 136,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 112,800 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่าง เทศบาลต าบลตากฟ้า คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนสวน จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่าง เทศบาลต าบลตากฟ้า คือ 
-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง คนสวน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
7.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 171,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงาน
หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือ
กะของตนและให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 118,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 108,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
 และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

        
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้ 
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
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ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 2,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายวัสดเุครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,792,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 727,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 727,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 631,800 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย -ประเภทพนักงานจ้างตามภารกจิ 
1.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์จ านวน 1 อัตรา   
2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 4 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 96,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์จ านวน 1 อัตรา  
2. ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 3 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบ และประกาศ ดังนี ้
1.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  17 กุมภาพันธ ์2558 
3.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งบด าเนินงาน รวม 2,065,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,605,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,500,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ     
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง  
ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ  
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง 
 งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ -เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ    

    
โครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะ
บริเวณริมถนนในเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 

จ านวน 15,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อถังขยะพร้อมจดัท าป้ายห้ามทิ้งขยะฯในเขต
เทศบาลต าบลตากฟ้า โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เช่นค่าจัดซื้อถังขยะ แบบมีหูจับ พร้อมสกรีน
ตราเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะฯ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมลูฝอย พ.ศ.2560  ลงวันท่ี 
18 ตุลาคม 2560 
5) พระราชบัญญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 4 หน้า 188)  
  

    

    
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจดัการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลตากฟ้า 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และการตกแต่ง จัดสถานท่ี  ค่าวัสดุต่างฯ ในการจัด
กิจกรรม ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการฯลฯ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
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สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 187)  
  

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติ กรณเีป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารงุรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวสัด ุ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตาม 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายวัสดเุครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 
5) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 841,160 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 416,160 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 416,160 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือนประจ าป ี
จ านวน 1  ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 425,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง 
ประจ า ที่มีสิทธิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด 
ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 
18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล 
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก 
 ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 
ค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ใน
รายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
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2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
8) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  

  
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561           
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27  เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  
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โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปิด
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่างฯในการจัด
กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสัง่การ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 201 )  
  

    

    
โครงการจัดเวทีประชาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเวทีประชาคมชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปดิ
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่างฯในการจัด
กิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสัง่การ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 1 หน้า 201 )  
  

    

    
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 30,000 บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปดิโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุตา่งฯในการจดักิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารบัรอง  ค่าจ้างเหมา
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บริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัต ิระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 8 หน้า 156 )  
  

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเปิกและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
ต่างฯในการจัดกจิกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พักในการศึกษา 
ดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่3 หน้า 202  )  

    

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชีพในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเปิกและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
ต่างฯในการจัดกจิกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่6 หน้า 156 )  

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เปิกและปดิโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดตุ่างฯ
ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่2 หน้า 155 )  
  

    

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่างฯในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่1 หน้า 170 )  
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โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและ
ปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดตุ่างฯในการ
จัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ  
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่5 หน้า 156 )  
  

    

    
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสตรี 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้และสรา้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสตรี 
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปดิโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุตา่งฯในการจดักิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารบัรอง  ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที่พักในการศึกษา 
ดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน จัดกจิกรรมสาธารณะ การ
ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  ลงวันท่ี 
24 สิงหาคม 2564 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่1 หน้า 155 )  
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี ้ 
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
  

    

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

  

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  เป็นไปตามระเบยีบ และหนังสอื  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 409,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรบัปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ระบุตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่งนักสันทนาการ (ปก./ชก.) จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

  
งบด าเนินงาน รวม 54,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 54,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 54,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
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ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับ
เทศบาล ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตั ิระเบยีบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  

        
 

      

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 635,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 635,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
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2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ ค่าเบี้ยประกนั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่อยู่ในรายละเอียด
ประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นฯ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

 
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบยีนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต่อราชการ   
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนภายในเขตเทศบาล
ต าบลตากฟ้า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปิด
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้ายโครงการ  ค่าเวชภัณฑ ์ 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดตุ่างฯในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าท่ี
ประจ าสนาม ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าโล่ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวลั ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 1 หน้า 159 )  
  

    

    
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลต าบลตากฟ้า ตามความต้องการของ
ชุมชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง อุปกรณ์กีฬาต่างฯ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุตา่งฯ 
ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสัง่การ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 159) 
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จ านวน 40,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามความต้องการของ
ชุมชน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง อุปกรณ์กีฬาต่างฯ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุตา่งฯ 
ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 6 หน้า 160) 
  

    

    
โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้งนักกีฬา
และผูฝ้ึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม
และผูค้วบคุมนักกีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผลแพร ่ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอปุกรณ์กีฬา ค่าวัสดตุ่างฯ 
ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นฯทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ 
เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสัง่การ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 7 หน้า 161) 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์กีฬาเทศบาลต าบลตากฟ้า 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิดและปิดโครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวและฝึกซ้อมนักกีฬา  
ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าวัสดโุฆษณาและเผลแพร ่ 
ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวสัดุต่างฯในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักนอกสถานท่ี ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 8 หน้า 161)  
  

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เปน็ไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 189 

 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 190 

 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

    

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานและค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนท่ีเกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลต าบลตากฟ้า 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

    



หน้า 191 

 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้าง
เหมา โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซตข์องเทศบาล ค่าจัดท าคูม่ือการตดิต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

    



หน้า 192 

 

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7)อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด  
 

        
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
 

  

    
โครงการจักงานประเพณีบุญสลากภัต จ านวน 30,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบญุสลากภตั เช่น ค่าภัตตาหารคาว/หวาน 
 ส าหรับหาบส ารับของเทศบาล ค่าตกแต่งรถขบวน ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่างฯใน
การจัดกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที ่28 กันยายน 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) .อื่นฯทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 119) 
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปะเพณลีอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปิด
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดตุ่างฯ
ในการจัดกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2) ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจดังานประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4).อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 4 หน้า 171) 
 

    

    
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต ์เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิกและปิด
โครงการ  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม /ปัจจัย
ถวายพระ ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดตุ่างฯในการจดักิจกรรม  คา่จ้างเหมาบริการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2) ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่ 2 หน้า 171) 
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา เช่น ค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าดอกไม ้ค่าตกแต่งรถแหข่บวน ค่าจัดท าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุตา่งฯในการจดักิจกรรม  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นฯที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
-เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   
ลงวันท่ี 24  สิงหาคม 2564 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจดังานประเพณีตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ล าดับที ่3 หน้า 171) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 3,260,204 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,340,204 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,340,204 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,905,300 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุง เงินเดือน
ประจ าป ีจ านวน 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 
(1) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
(2) ต าแหน่ง หัวหน้าฝา่ยการโยธา (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 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกอง
ช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ   
(1) ต าแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (ปง/ชง)  จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  จ านวน 2 ต าแหน่ง 
(1)ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท   
(2)ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา 
 ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 326,904 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 
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในกองช่าง 
 จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหนง่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตาม พระราชบัญญตั ิประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 430,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วน
ใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดย
ลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏบิัติงานนอกท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัิงานน้ันนอกเวลาราชการ
นอกท่ีตั้งส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกตติ้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลดัหรือกะของตน
และให้หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได ้ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึงปัจจุบัน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี  
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  

    

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจ า ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนท่ีสุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  เรื่อง การเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบุตร  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
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ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 116,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ 
1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อม งานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล  
งานผลิตและพิมพเ์อกสาร งานผลติสื่อประชาสัมพันธ ์งานสถิติข้อมลูสารสนเทศ งานพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล งานส ารวจออกแบบควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อม
บ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิค
ต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความ
จ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รับอนุญาตไปอบรมสมัมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจา่ยเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณาและเผลแพร่ข่าวทางวิทย ุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าจ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มือการติดต่อราชการกับเทศบาล 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของ
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
8) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 

  
  

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 7,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้างเทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
 1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากคา่ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้ 
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2542  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
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เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน   เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
   

    

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบรหิารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4) อืน่ฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
  

    

  
งบลงทุน รวม 490,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
กลุ่มบ้านอาจารย์ส าราญ ศิริทองสิงห์ชัย หมู่ 3  
ต าบลตากฟ้า 

จ านวน 490,000 บาท 

      

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็บริเวณกลุ่มบ้านอาจารย์
ส าราญ ศิริทองสิงห์ชัย หมู่ 3 ต าบลตากฟ้า มีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน 
ดังนี ้
-โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 
 ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญตัิก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ล าดับที ่ 17 หน้า 113) 
  

    

 



หน้า 203 

 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                       

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 

ค่าช าระหนี้เงินกู ้ 450,000                   450,000 
ค่าช าระดอกเบีย้ 50,000                   50,000 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

200,000                   200,000 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

8,000                   8,000 

เงินสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายกจิการประปา 

300,000                   300,000 

เงินส ารองจ่าย 100,000                   100,000 
รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                       
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

838,020                   838,020 

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 1,410,000                   1,410,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

100,000                   100,000 

ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(ส.ท.ท.) 

50,000                   50,000 

                     



หน้า 204 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของเทศบาลต าบล
ตากฟ้า 

100,000 100,000 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (สปสช.) 

160,000                   160,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,800,000                   1,800,000 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 100,000                   100,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,700,000                   7,700,000 
เงินช่วยพิเศษ                       
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/
พนักงาน 

3,000                   3,000 

เงินช่วยค่าท าศพ
ลูกจ้างประจ า 

3,000                   3,000 

เงินช่วยค่าท าศพ 
พนักงานจ้าง 

4,000                   4,000 

งบ 
บุคลา 
กร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  725,760                 725,760 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  180,000                 180,000 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

  180,000                 180,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

  207,360                 207,360 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1,555,200                 1,555,200 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

ประจ า) 

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

  5,332,700 1,116,500 4,405,800 1,738,320     416,160 355,320 1,905,300 15,270,100 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  183,300     48,000         24,000 255,300 

เงินประจ าต าแหน่ง   204,000 18,000 60,000 60,000         60,000 402,000 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   560,160                 560,160 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างประจ า 

  10,200                 10,200 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   1,148,750 188,000 1,003,140 459,700   744,600     326,904 3,871,094 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

  24,000   60,000     120,000     24,000 228,000 

เงินวิทยฐานะ       336,000             336,000 
                     



หน้า 206 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

งบ 
ด าเนิน 
งาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการ
อันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 40,000 10,000 80,000 

ค่าเบี้ยประชุม   30,000                 30,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  25,000   10,000 10,000   1,000 5,000   5,000 56,000 

ค่าเช่าบ้าน   308,000 48,000 71,000 30,000     60,000   72,000 589,000 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  15,000 10,000 75,000 5,000     10,000   5,000 120,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ 

  878,000 1,475,000 450,000 518,000   1,608,000 120,000 264,000 116,000 5,429,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธกีาร 

  10,000   10,000             20,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

                      

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ 
ค่าสินไหมทดแทน 

  5,000                 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  78,000 7,000 50,000 10,000     20,000 30,000 7,000 202,000 



หน้า 207 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  
และพวงมาลา 

  5,000                 5,000 

โครงการขับขี่ปลอดภยัสร้าง
วินัยจราจร 

  5,000                 5,000 

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและหรือ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

  10,000                 10,000 

โครงการจัดงานวันเทศบาล   30,000                 30,000 
โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 

  10,000                 10,000 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

  4,000                 4,000 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  10,000                 10,000 

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้บุคลากรเทศบาล
ต าบลตากฟา้ 

  
 
 

50,000 
                

 
 

50,000 
โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังาน

  100,000                 100,000 



หน้า 208 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

เทศบาลลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน 

  10,000                 10,000 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
งานพิธีและงานรัฐพธิ ี

  10,000                 10,000 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

  10,000                 10,000 

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

  20,000                 20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย
กฎหมายและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

  10,000                 10,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   120,000 100,000 40,000 75,000   90,000 20,000 50,000 50,000 545,000 
                     



หน้า 209 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการจัดท าแผนและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

30,000 30,000 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

    30,000               30,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดกิจกรรม/โครงการ
ของโรงเรียนเทศบาลต าบล
ตากฟ้า 

      40,000             40,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การจัดกิจกรรม/โครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล 

      5,000             5,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

      1,392,000             1,392,000 

โครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
เทศบาลต าบลตากฟา้ 

      30,000             30,000 

                     



หน้า 210 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการฝึกอบรมอาหาร
ปลอดภัยและอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย 

40,000 40,000 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

        20,000           20,000 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

        80,000           80,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ ์อัครราช
กุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยนารี 

        24,000           24,000 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 

        4,500           4,500 

โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

          60,000         60,000 



หน้า 211 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการจัดซ้ือถังขยะพร้อม
จัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะ
บริเวณริมถนนในเขต
เทศบาลต าบลตากฟา้ 

            15,000       15,000 

โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนเขตเทศบาลต าบล
ตากฟ้า 

            10,000       10,000 

โครงการจัดท าแผนชุมชน               5,000     5,000 
โครงการจัดเวทีประชาคม               20,000     20,000 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

              30,000     30,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

              
 

20,000 
    

 
20,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในชมุชน 

              30,000     30,000 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ครอบครัวในชุมชน 

              20,000     20,000 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการใชภู้มิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

              10,000     10,000 



หน้า 212 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชน 

              20,000     20,000 

โครงการอบรมให้ความรู้และ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสตรี 

              5,000     5,000 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบล
ตากฟ้า 

                20,000   20,000 

โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในเทศบาลต าบลตากฟา้ 

                10,000   10,000 

โครงการจักงานประเพณีบุญ
สลากภัต 

                30,000   30,000 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

                20,000   20,000 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

                20,000   20,000 

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

                
 

20,000 
  

 
20,000 

โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา                 40,000   40,000 
โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

                10,000   10,000 



หน้า 213 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์กีฬาเทศบาลต าบล 
ตากฟ้า 

                20,000   20,000 

ค่าวัสด ุ

วัสดุส านักงาน   180,000 10,000 70,000 20,000     10,000 10,000 10,000 310,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   50,000 5,000 10,000         10,000 50,000 125,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว   20,000 15,000 893,000     65,000 10,000 20,000   1,023,000 
วัสดุก่อสร้าง   20,000 10,000 15,000 10,000       30,000 30,000 115,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   40,000 50,000 2,000 50,000   60,000   10,000 20,000 232,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   90,000 200,000 7,000 125,000   330,000   10,000 50,000 812,000 
วัสดุการเกษตร   5,000   10,000 15,000   5,000   10,000   45,000 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่   10,000   5,000             15,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์   100,000 15,000 50,000 40,000     10,000 5,000 15,000 235,000 
วัสดุอื่น   5,000                 5,000 
วัสดุเครื่องแต่งกาย     40,000       52,000       92,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง     100,000               100,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

      5,000 40,000           45,000 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

ค่าไฟฟ้า   500,000   180,000         150,000   830,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์   25,000 5,000 3,000 5,000           38,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์   15,000                 15,000 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

  90,000   21,000             111,000 



หน้า 214 

 

 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

งบลงทุน 
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อ 
สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       
โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
สวนสาธารณะ (สวนตากฟา้
พารื่นรมย์) 

  200,000                 200,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
กลุ่มบ้าน อาจารย์ส าราญ  
ศิริทองสิงห์ชัย หมู่ 3  
ต าบลตากฟา้ 

                  490,000 490,000 

งบ 
เงินอุด 
หนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                      

โครงการเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอตากฟา้ 

  20,000                 20,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       
โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญของชาติที่เกีย่วขอ้ง
กับสถาบันชาต ิศาสนา 
 และพระมหากษัตริย์  
อ าเภอตากฟา้ 

  25,000                 25,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

 
 

แผนงาน 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

รวม 

โครงการคุณธรรมเฉลิม 
พระเกียรติ เยาวชนท าดี  
ถวายในหลวง 

      15,000             15,000 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 

      1,568,000             1,568,000 

อาหารกลางวันโรงเรียน
ศรีนภเขตวิทยา 

      
 

100,000 
            

 
100,000 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

รายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอื่น                       
โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

  20,000                 20,000 

รวม 13,376,020 13,509,430 3,512,500 10,991,940 3,437,520 60,000 3,100,600 841,160 1,144,320 3,260,204 53,233,694 

 



     

 

 

 
 

 

     ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

การประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ของ 

 
 

เทศบาลต าบลตากฟ้า 
อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 
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ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (การประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 
2563 2564 2565 2566 

หมวดรายได้         
  ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 0 0 2,640,000 2,750,000 
  ค่าบริการประจ้าเดือน 0 0 258,000 300,000 
  เงินผลประโยชน์จากกิจการ

ประปา 
0 0 85,000 85,000 

  ค่าจ้าหน่ายสินค้า 0 0 200,000 250,000 
  ดอกเบี้ย         
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0 0 30,000 25,000 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 0 0 5,000 5,000 
  รายได้เบ็ดเตล็ด 0 0 5,000 1,500 
  เงินสนับสนุนจากงบประมาณ

รายจ่ายทั่วไป 
0 0 300,000 300,000 

รวมรายรับ 0 0 3,523,000 3,716,500 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2563 2564 2565 2566 
งบกลาง 0 0 5,820 5,000 
งบบุคลากร 0 0 1,462,600 1,799,000 
งบด้าเนินงาน 0 0 1,848,000 1,791,500 
งบลงทุน 0 0 200,000 121,000 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 0 0 3,516,420 3,716,500 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการการประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์ 

            ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 3,716,500 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 3,716,500 บาท 

 
ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า จ้านวน 2,750,000 บาท 

 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

   

 
ค่าบริการประจ้าเดือน จ้านวน 300,000 บาท 

 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

   

 
เงินผลประโยชน์จากกิจการประปา จ้านวน 85,000 บาท 

 
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

   

 
ค่าจ้าหน่ายสินค้า จ้านวน 250,000 บาท 

 
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

   
 

ดอกเบี้ย รวม 25,000 บาท 

  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ้านวน 25,000 บาท 

 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

   

 
ค่าปรับการผิดสัญญา จ้านวน 5,000 บาท 

 
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

   

 
รายได้เบ็ดเตล็ด จ้านวน 1,500 บาท 

 
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา   

   

 
เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ้านวน 300,000 บาท 

 
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการการประปาเทศบาลต าบลตากฟ้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลตากฟ้า 

อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,716,500 บาท แยกเป็น 
งบกลาง  เป็นเงิน 5,000 บาท 

 
งบกลาง รวม 5,000 บาท 

  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 5,000 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 5,000 บาท 

   

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อเป็น
หลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิไดร้ับเงินบ าเหนจ็บ านาญ โดยค านวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัต ิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณทุกหมวด ทุกประเภท  โดยไม่ต้องน ารายรับประเภท พันธบัตร
เงินกู้  เงินท่ีมีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ องค์การบริหารส่วนต าบลให้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 การค านวณส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563 
3.หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 22   
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,799,000 บาท 

 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,799,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,383,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจ าป ี
จ านวน 5 ต าแหน่งประกอบด้วย  
1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปาระดบัต้น) 1 อัตรา 
2.ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลติและบริการ (นักบริหารงานประปาระดับต้น) 1 อัตรา 
3.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง) 1 อัตรา 
4.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) 1 อัตรา 
5. ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบญัชี (ปก/ชก) 1 อัตรา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ หนังสือสั่งการ และประกาศดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000 บาท 

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ังคราว เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนฯและค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ า จ านวน 2 ต าแหน่ง  คือ 
1.ต าแหน่ ง  เจ้ าพนักงานประปา  ในอัตรา เดือนละ  2,000 บาท  เป็น เ งิน  24,000 บาท 
2.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) ในอัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือ และประกาศดังน้ี 
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนด 
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล จ านวน 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการประปา (นักบริหารงานประปาระดบัต้น) 
 ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  (1 อัตรา) 
2.ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลติและบริการ (นักบริหารงานประปาระดับต้น)  
ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท  (1 อัตรา) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ หนังสือ และประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 308,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พร้อมเงินปรับปรุงค่าจา้ง จ านวน 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(1 อัตรา)  
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ  หนังสือ และประกาศ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /ว138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
3.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนดรายการ
ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 1,791,500 บาท 

 
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน จ านวน 2,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าป ีส าหรับพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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(2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ ์2563 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1839.2/ว 2318 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564 
(๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสยีไปให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรยีบร้อยตามกฎหมาย  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
-เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ อปท.พ.ศ. 2560 

  

3.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบคุคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลอืในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 1808.2/ว 5013 ลงวันท่ี  
 26 สิงหาคม 2563 
(6) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรบัผิดทางละเมดิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 1804.4/ว 2458 ลงวันท่ี20 เมษายน 2559 
 
 
 
 
 

  



หน้า 224 

 

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่
ต้องปฏิบัติงานในท่ีตั้งส านักงานและได้ปฏิบตัินั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงานหรือโดยลักษณะ
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบตัิงานนอกที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมาย ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 หรือ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

  

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 1,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า  
ที่มีสิทธิไดต้ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ หนังสือกรมบัญชีกลาง 
 ด่วนท่ีสุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  
เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ ์2559  
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันท่ี9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหรือ ตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

  



หน้า 225 

 

 
ค่าใช้สอย รวม 519,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 484,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจา่ยเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี ้

1.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหผู้้รับจา้งท าการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดดัแปลง  
ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอยา่งใด และอยู่ในความรบัผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น งานรักษา 
ความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม ้สนามหญ้าและสวนหย่อม งานพาหนะ  
งานศึกษาวิจัย งานติดตามและประเมินผล งานจัดท าค าแปล งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบันทึกข้อมูล  
งานส ารวจออกแบบควบคุมการกอ่สร้าง งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งานตรวจ 
สอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่างๆ ที่เอกชนมีความช านาญมากกว่า รวมถึงค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆที่เกีย่วข้องตามความจ าเป็น 
2.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน ที่ได้รบัอนุญาตไปอบรมสัมมนา 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและ
เผลแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสยีง โทรทัศน ์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าจ้างเหมาบริการ 
เว็ปไซต์ของเทศบาล ค่าจัดท าคู่มอืการติดต่อราชการกับเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
โทรศัพท ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในรายละเอียดประเภทของรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ. 2562 
2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2549 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัท าประกันภัยทรัพยส์ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
4.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

  

5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว4044  ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนแลละเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565  
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ี
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
7.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

รวม 5,000 บาท 

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

   

-เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
เทศบาล  ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่ราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561                        
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกต ิกรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้                        
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสาวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
3.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.อื่นฯที่เกี่ยวขอ้งตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการ 
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ค่าวัสดุ รวม 573,500 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เปน็ไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

  

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสอื  ดังนี ้  

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

  

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท 

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสือ  ดังนี ้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯทีเ่กี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4. อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 

 

  

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 35,000 บาท 

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 206,500 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี ้  
.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
วัสดุการเกษตร จ านวน 2,000 บาท 

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้    
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4. อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
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วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท 

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 651,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 650,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับผลติและจ าหนา่ยน้ าประปาของกิจการประปา และค่าการแสไฟฟ้า
อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลรบัผิดชอบของกองการประปา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรบั – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 
 
 
 
 
 

  



หน้า 231 

 

  
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าฝากส่งไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย ์หรือค่าเช่าตู้ไปรษณยี ์คา่ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
2.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2909 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณปูโภค 
4.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 

  

งบลงทุน  เป็นเงิน 121,000 บาท 

 
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 121,000 บาท 

  
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 121,000 บาท 

  

ส าหรับจ่ายเป็นคา่ครภุัณฑ์การเกษตร ดังนี ้
1.เครื่องสูบน้ าบาดาล (ปั้มบาดาล) ขนาด 3 Hp220v ใบพัดพลาสตกิพร้อมตู้คอนโทรล 
จ านวน 1 ชุด ราคา 40,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล (ปั้มบาดาล) ขนาด 3 Hp220v ใบพัดพลาสติกพร้อมตู้
คอนโทรล จ านวน 1 ชุด เป็นครภุณัฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้ าประปาเพยีงพอต่อการอุปโภคบรโิภคของประชาชนและสามารถรองรับ
ระบบประปาได้ทันทีหากเกิดการช ารุดเสยีหาย โดยจดัหาตามเกณฑ์ราคากลาง ครุภณัฑ์เกษตร 
ส านักงบประมาณ พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4  หมวดราคากลาง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภุัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
(.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 233  ล าดับที ่4 ) 
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2.เครื่องสูบน้ าซับเมอร ์(ปั้มบาดาล) ขนาด 7.5 Hp380v ใบพัดพลาสติกพร้อมตู้คอนโทรล 
จ านวน 1 ชุด ราคา 70,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสูบน้ าซับเมอร ์(ปั้มบาดาล) ขนาด 7.5 Hp380v ใบพัดพลาสติกพร้อม
ตู้คอนโทรล จ านวน 1 ชุด เป็นครภุัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้ าประปาเพยีงพอต่อการอุปโภคบรโิภคของประชาชนและสามารถรองรับ
ระบบประปาได้ทันทีหากเกิดการช ารุดเสยีหาย โดยจดัหาตามเกณฑ์ราคากลาง ครุภณัฑ์เกษตร 
ส านักงบประมาณ พรบ.จัดซื้อจดัจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4  หมวดราคากลาง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภุัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  

2.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 234  ล าดับที ่5 ) 
3.มอเตอรส์ามเฟส โครงเหล็กหลอ่ 380 v 50 Hz ฉนวน (Insuation) Class B 
 (Temperature rise Claas B ประสิทธิภาพสูงระดับ (Efficiency class) 
 : Standard efficiency IE1  รุ่น M2BAX112MA44POLES foot-mounting IM B3 
  จ านวน 1 ตัว  ราคา 11,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อมอเตอร์สามเฟส โครงเหล็กหล่อ 380 v 50 Hz ฉนวน  (Insuation) 
 Class B (Temperature rise Claas B ประสิทธิภาพสูง
ระดับ (Efficiency class) : Standard efficiency IE1 รุ่น M2BAX112MA44POLES foot-
mounting IM B3  จ านวน 1 ตัว เป็นครุภณัฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ แต่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เพื่อให้น้ าประปาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสามารถ
รองรับระบบประปาได้ทันทีหากเกดิการช ารดุเสยีหาย โดยจดัหาตามเกณฑร์าคากลาง ครุภณัฑ์
เกษตร ส านักงบประมาณ พรบ.จดัซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 4  หมวดราคากลาง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1.หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครภุัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.อื่นฯที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัต ิระเบียบ และหนงัสือสั่งการก าหนด 
 (แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 236  ล าดับที ่13 ) 

  

               

 




