
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 



เทศบาลตําบลเจดียหลวง
เขต/อําเภอ แมสรวย    จังหวัดเชียงราย

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

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เจดียหลวง
  เขต/อําเภอ แมสรวย  จังหวัดเชียงราย  57180

พื้นที่ 8.31 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,801 คน
ชาย 2,373 คน

หญิง 2,428 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเจดียหลวง
อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเจดียหลวง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 57,938,071.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 139,739,013.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,115,687.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
1,259,893.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ รวม 427,443.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 3,039,466.78 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 50,560,185.72 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 317,529.47 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 575,275.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 840,871.23 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 39,276.55 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,600.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,842,757.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,942,876.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,308,775.90 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 39,900,152.36 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,118,901.60 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,944,851.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,005,937.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,153,242.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,666,220.63 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 11,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,308,775.90 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 522,480.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 2,127,000.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเจดียหลวง
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 317,529.47 505,000.00 386,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

575,275.40 500,900.00 463,750.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 840,871.23 620,000.00 450,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 39,276.55 52,100.00 45,570.00

หมวดรายได้จากทุน 1,600.00 1,350.00 1,200.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,774,552.65 1,679,350.00 1,346,520.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 22,842,757.07 24,854,000.00 22,838,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22,842,757.07 24,854,000.00 22,838,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,942,876.00 24,466,650.00 26,314,580.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,942,876.00 24,466,650.00 26,314,580.00

รวม 50,560,185.72 51,000,000.00 50,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเจดียหลวง
อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,118,901.60 12,511,958.00 14,004,406.00

งบบุคลากร 13,944,851.00 19,413,540.00 17,811,194.00

งบดําเนินงาน 10,005,937.13 12,140,202.00 11,467,720.00

งบลงทุน 2,153,242.00 5,435,300.00 5,558,680.00

งบเงินอุดหนุน 1,666,220.63 1,487,000.00 1,658,000.00

งบรายจ่ายอื่น 11,000.00 12,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,900,152.36 51,000,000.00 50,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเจดียหลวง

อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง
อําเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,810,976

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,142,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,364,798

แผนงานสาธารณสุข 2,363,720

แผนงานเคหะและชุมชน 3,756,620

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 859,740

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 375,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,788,500

แผนงานการเกษตร 24,000

แผนงานการพาณิชย 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,004,406

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,500,000







รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเจดียหลวง

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,004,406 14,004,406
    งบกลาง 14,004,406 14,004,406

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,086,740 284,520 2,553,416 355,320 9,279,996
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,462,100 284,520 2,553,416 355,320 6,655,356

งบดําเนินงาน 1,889,500 30,000 285,000 0 2,204,500
    คาตอบแทน 495,000 20,000 160,000 0 675,000

    คาใช้สอย 667,000 10,000 85,000 0 762,000

    คาวัสดุ 412,500 0 40,000 0 452,500

    คาสาธารณูปโภค 315,000 0 0 0 315,000

งบลงทุน 124,980 0 37,500 0 162,480
    คาครุภัณฑ 124,980 0 37,500 0 162,480

งบเงินอุดหนุน 164,000 0 0 0 164,000
    เงินอุดหนุน 164,000 0 0 0 164,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 666,240 0 666,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 666,240 0 666,240

งบดําเนินงาน 182,000 240,000 422,000
    คาตอบแทน 61,000 0 61,000

    คาใช้สอย 80,000 140,000 220,000

    คาวัสดุ 41,000 100,000 141,000

งบลงทุน 44,000 0 44,000
    คาครุภัณฑ 44,000 0 44,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,097,520 3,036,458 4,133,978
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,097,520 3,036,458 4,133,978

งบดําเนินงาน 2,624,440 2,941,180 5,565,620
    คาตอบแทน 104,000 192,000 296,000

    คาใช้สอย 1,219,720 2,749,180 3,968,900

    คาวัสดุ 1,279,720 0 1,279,720

    คาสาธารณูปโภค 21,000 0 21,000

งบลงทุน 5,800 332,400 338,200
    คาครุภัณฑ 5,800 182,400 188,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,327,000 1,327,000
    เงินอุดหนุน 0 1,327,000 1,327,000

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,572,720 0 1,572,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,572,720 0 1,572,720

งบดําเนินงาน 547,000 92,600 639,600
    คาตอบแทน 122,000 0 122,000

    คาใช้สอย 270,000 92,600 362,600

    คาวัสดุ 155,000 0 155,000

งบลงทุน 11,400 0 11,400
    คาครุภัณฑ 11,400 0 11,400

งบเงินอุดหนุน 140,000 0 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 0 140,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,649,520 0 0 1,649,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,649,520 0 0 1,649,520

งบดําเนินงาน 365,000 0 1,520,000 1,885,000
    คาตอบแทน 50,000 0 0 50,000

    คาใช้สอย 145,000 0 1,500,000 1,645,000

    คาวัสดุ 170,000 0 20,000 190,000

งบลงทุน 205,100 0 0 205,100
    คาครุภัณฑ 205,100 0 0 205,100

งบเงินอุดหนุน 0 17,000 0 17,000
    เงินอุดหนุน 0 17,000 0 17,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 508,740 508,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 508,740 508,740

งบดําเนินงาน 342,000 342,000
    คาตอบแทน 52,000 52,000

    คาใช้สอย 290,000 290,000

งบลงทุน 9,000 9,000
    คาครุภัณฑ 9,000 9,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 175,000 375,000
    คาใช้สอย 200,000 175,000 375,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 4,788,500 4,788,500
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 4,788,500 4,788,500
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 4,000 24,000
    คาใช้สอย 20,000 4,000 24,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

หน้า : 8/8



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเจดียหลวง

อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 386,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 166,000 บาท

อากรการฆาสัตว จํานวน 20,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 463,750 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 290,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 5,200 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 76,800 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,200 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,200 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 700 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 150 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,500 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 900 บาท

วันที่พิมพ : 2/8/2564  09:50:54 หน้า : 1/2



คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 9,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 4,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 22,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 450,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 300,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 45,570 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 70 บาท

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3,000 บาท

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 7,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 35,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,200 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,838,900 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 520,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,900,300 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,300 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,800,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,800 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 32,500 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 980,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,314,580 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,314,580 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย 

                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 14,004,406 บาท 
  งบกลาง รวม 14,004,406 บาท 
   งบกลาง รวม 14,004,406 บาท 
   ค่าช าระหนี้เงินกู้ จ านวน 284,425 บาท 

      

  

1.เพ่ือช าระเงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
   ตามสัญญาเลขที่ 2054/33/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563  
เป็นเงิน 117,747.92 บาท   
2.เพ่ือช าระเงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
   ตามสัญญาเลขที่ 2026/5/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
และบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2564  
เป็นเงิน 166,672.70 บาท   

      

   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 75,987 บาท 

      

  

1.เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  
   ตามสัญญาเลขที่ 2054/33/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563  
เป็นเงิน 29,303.10 บาท  
2. เพ่ือช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  
   ตามสัญญาเลขที่ 2026/5/2563 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ 
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นเงิน
46,683.57 บาท   

      

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง
โดยปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  
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ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง 
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา 
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปีของพนักงานจ้าง (มกราคม – ธันวาคม)  
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิม 
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

      

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 730,000 บาท 

      

  

- เพ่ือตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการกิจการประปาของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที ่2 ข้อ 12  

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,069,291 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่ 
มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที ่110 ล าดับที่ 3   

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,112,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ 
ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้ลงทะเบียน เพ่ือขอรับ
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
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ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 110  
ล าดับที่ 4   

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 310,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้  
โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน 
ครบทั้ง 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 110  
ล าดับที่ 5   

      

   เงินส ารองจ่าย จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า  
ในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 
และน าไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีการ 
ป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าเช่าที่วัดสันธาตุ จ านวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่วัดสันธาตุ ค่าบ ารุงรักษา ค่าธรรมเนียม  
ค่าประกันการเช่า ฯลฯ   

      

    ค่าเช่าอาคาร จ านวน 92,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ ที่ราชพัสดุ และสิ่งก่อสร้าง  
ค่าประกัน ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
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ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์บริการเครื่องจักรกลสาธารณะระดับ
อ าเภอ (Zoning) ที่ 2 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์บริการเครื่องจักรกล
สาธารณภัยระดับอ าเภอกลุ่มพ้ืนที่ Zoning ที ่2 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 208 
ล าดับที่ 1 

      

    ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 45,142 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริงประจ าปีที่ผ่านมา ยกเว้น
เงินกู ้เงินอุดหนุนทุกประเภท  

      

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 725,561 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นสังกัดเทศบาล ประจ าปี 2565 โดยค านวณจ่ายในอัตราร้อยละ
3 ของประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ทุกหมวด ทุกประเภท โดยไม่น ารายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน มารวมค านวณ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 มาตรา 6 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ บ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 8 
   - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
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    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลเจดีย์หลวง โดยยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วนโดยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจ านวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุน
และไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตาม
ศักยภาพ ทางการคลัง โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับสมทบ
งบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  
  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 1891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) จ านวน 110,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล 
เจดีย์หลวง ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2557 

      

   เงินช่วยพิเศษ       
    เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษส าหรับเป็นเงินช่วยค่าท าศพ  
กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ถึงแก่ความตาย     
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณ ี
พนักงานเทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ถึงแก่ความตายพ.ศ. 2560 

      

    เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 3,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษส าหรับเป็นเงินช่วยค่าท าศพ  
กรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย     
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- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ  
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 

    เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า จ านวน 2,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษส าหรับเป็นเงินช่วยค่าท าศพ  
กรณลีูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ  
กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 8,265,220 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,086,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี  
จ านวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 331,200 บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 364,320 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายก 
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธาน 
สภาสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 48,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
รองนายกเทศมนตรีจ านวน  2  อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภารอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557   

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
จ านวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน  
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เป็นเงิน 48,000 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา 
ของนายกเทศมนตรีดังนี้ 
  (1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี     
      จ านวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/ เดือน   
      จ านวน 12 เดือน     
  (2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี    
      จ านวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน  
      จ านวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน 
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ 
      (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล     
          จ านวน 15,180 บาท/เดือน             
      (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา  
          เทศบาล  จ านวน 12,420  บาท/เดือน                
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      (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา  
          เทศบาล  จ านวน  9,660 บาท/เดือน             
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา  
รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557    

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,462,100 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,831,540 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 8 อัตรา จ านวน  
12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ปลัดเทศบาล                        จ านวน 1 อัตรา 
  (2) รองปลัดเทศบาล                    จ านวน 1 อัตรา 
  (3) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล         จ านวน 1 อัตรา  
  (4) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             จ านวน 1 อัตรา 
  (5) นักทรัพยากรบุคคล                 จ านวน 1 อัตรา 
  (6) นักจัดการงานทั่วไป                 จ านวน 1 อัตรา 
  (7) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร   จ านวน 1 อัตรา 
  (8) เจ้าพนักงานธุรการ                  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ส าหรับ 
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตรา 
เดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  
      จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท    
  (2) รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท    
      จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (3) หัวหน้าส านักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (4) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท   
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 336,560 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผน 
อัตราก าลังสามปี ดังนี้    
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ            จ านวน  2  อัตรา   
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)        จ านวน 2  อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี  
ดังนี้ 
  (1)  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,889,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 495,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สังกัด
ส านักปลัดเทศบาล  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุรวมไปถึง
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง และค่าสมนาคุณกรรมการสอบ
คัดเลือก หรืออนุกรรมการและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้
อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ก าหนด หรือตามหนังสือสั่งการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 และ 27  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับ  
ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  
หรือในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 370,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มี 
สิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 667,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 347,000 บาท 

      

  

1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่    จ านวน 15,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยว 
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ  
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ฯลฯ 
2. ค่าจ่างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ
จ านวน 192,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการด าเนิน 
การดูแลรักษาความสะอาด อาคารส านักงานเทศบาล การด าเนินการ
ดูแลรักษาต้นไม้ ฯลฯ 
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  60,000  บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือนๆละ
5,000 บาท  เป็นเงิน 60,000 บาท ราคารวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง  
ค่าอะไหล่ ค่าบริการบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวม 
กระดาษถ่ายเอกสาร 
4. ค่าธรรมเนียม  จ านวน  10,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ฯลฯ  
5. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร  
   จ านวน 20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
6. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  50,000  บาท 
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมา ให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 45,000 บาท 

      

  

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
   จ านวน 15,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับการนิเทศงาน หรือกรณีตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายและ
เกี่ยวข้อง     
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือการ
ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ใช้ในการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
กับการประชุม  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ 
ส านักปลัดเทศบาลหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือ 
ไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจน 
ถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
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พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

    
โครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติและงานรัฐพิธีและงานสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญของชาติและงานรัฐพิธีและงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ งานรัฐพิธี วัน
ส าคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือตาม
หนังสือสั่งการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/
ว 1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 125  
ล าดับที่ 25 

      

    โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
จัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่125  
ล าดับที่ 26     

      

    โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
จัดงานวันท้องถิ่นไทย ค่าพิธีทางศาสนา ค่าป้ายโครงการ 
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90  
ล าดับที่ 3 

      

    โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงาน 
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ 
จัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 90  
ล าดับที่ 2 

      

    โครงการจิตอาสา เราท าดี ด้วยหัวใจ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจิตอาสา  
เราท าดี ด้วยหัวใจ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เช่น ค่าป้ายโครงการ/
กิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  หน้าที่  20  ล าดับที่ 1 
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    โครงการเทศบาลสัญจร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
เทศบาลสัญจร เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่า 
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 119  
ล าดับที่ 5     

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
พัฒนาศักยภาพเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม 
หรือศึกษาดูงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 14  ล าดับที่ 1   

      

    โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
ส่งเสริมการป้องกันทุจริต เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 124  
ล าดับที่ 22    

    โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 122  
ล าดับที่ 15    

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
     1. กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่าย 
จากค่าใช้สอย 
     2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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ค่าวัสดุ รวม 412,500 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 62,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน  
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเตน็ท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
  ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส กระดาษไข  
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ 
ที่ได้จากการซื้อของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม 
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวย
ดอกไม ้ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   

 
 
 

จ านวน 10,000 บาท 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของที่จัดเป็น 
วัสดุงานบ้านงานครัว แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท  
ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
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กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา  
สายยางฉีดน้ า อ่างล้างจาน ถังน้ า ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น
แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม  
ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง 
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาก 
ใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง น้ ามันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย
ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น
แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  

      



หน้า 22/141 
 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต  
และสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า
หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สิ่งของที่จัดเป็น 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หัวกะโหลกดูดน้ าฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
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  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     ก. ประเภทวัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
   (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
   Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel  
   Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ 
   หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ   
   เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
     ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล 
   ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ  
   แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
   (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet   
   Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer  
   Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร 
   อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus  
   Card, Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  
   เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ    
   ซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร์ (Router)  
   ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงานเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
ตลาดสดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 และในที่สาธารณะหรือ
อาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
การจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ 
ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลเจดีย์หลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ  
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และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ
CLOUD, HOSTING) เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพ้ืนที่
โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง 
ทางต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้สู้ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  งบลงทุน รวม 124,980 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 124,980 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 38,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
(กว้าง) 1830 x (ลึก) 600 x (สูง) 750 มม. จ านวน 20 ตัวๆ ละ  
1,900 บาท โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงานงบประมาณ ตั้งตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับรองรับประชาชนที่เข้าร่วม
ประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง ดังนี้ 
  1) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง) 1830 x (ลึก) 600 x (สูง) 750 มม.   
  2) หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าสีขาว หนา 25 มม. 
  3) ปิดขอบด้วย PVC  
  4) โครงขาเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
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ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03 หน้าที่  23  ล าดับที่ 1 

    พัดลมไอน้ า  จ านวน 23,980 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ า ขนาด 24 นิ้ว  จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 11,990 บาท เป็นเงิน 23,980 บาท โดยมีคุณลักษณะและราคาตาม
ท้องตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับรองรับ
ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ดังนี้ 
  1) พัดลมไอน้ า ขนาด 24 นิ้ว (สีด า) มีขนาดละอองฝอย 80 ไมครอน 
  2) ปริมาณลม 11,700 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ครอบคลุมพ้ืนที่  
     40 ตารางเมตร 
  3) ลดอุณหภูมิ 4 – 8 องศา ใช้ก าลังไฟ 200 v/5o Hz เติมน้ า 
     10 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 3 – 6 ชั่วโมง 
  4) ความสูง 160 เซนติเมตร น้ าหนักสุทธิ 21 กิโลกรัม  
  5) รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4 
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03หน้าที่  23  ล าดับที่ 2 
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   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
    เครื่องเสียงกลางแจ้งส าหรับหอประชุม จ านวน 63,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุดๆ ละ
63,000 บาท เพ่ือใช้ส าหรับจัดกิจกรรมและการประชุมของเทศบาล
ต าบลเจดีย์หลวงรวมไปถึงส าหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้สถานที่ 
โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณ จัดซื้อโดยใช้ราคาตามท้องตลาด ราคาท่ีก าหนด
เป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งใน 1 ชุด จะประกอบด้วย 
      1. มิกซ์ 8 ช่อง    จ านวน 1 ชุด 
      2. อีควอไลเซอร์    จ านวน 1 ตัว 
      3. ไมค์โครโฟนไร้สาย จ านวน 1 ตัว 
      4. พาวเวอร์แอมป์ขับกลาง NPE  จ านวน 1 ชุด 
      5. พาวเวอร์แอมป์ขับซัพพอร์ต NPE – E 40000A จ านวน 1 ชุด 
      6. ตู้เสียงกลาง (แหลม) 12 นิ้ว พร้อมดอก จ านวน 10 ใบ  
      7. ตู้ SUB 18 นิ้ว พร้อมดอก จ านวน 1 คู ่ 
      8. สายล าโพง ยาว 400 เมตร จ านวน 4 ม้วน 
      9. ท่อเดินสายไฟ จ านวน 100 เส้น   
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 164,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 164,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอแม่สรวย 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลต าบลแม่สรวย ในการด าเนินงาน 
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอแม่สรวย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
(25) (29)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 152  
ล าดับที่ 1  

      

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยใน 
การด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (18)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.  
2563                                                 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่135  
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ล าดับที่ 2  
    โครงการจัดงานรัฐพิธี จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย ในการ
ด าเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2563                               
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 20 ล าดับที่ 2  

      

    
โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของดีอ าเภอ 
แม่สรวย 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยในการ
ด าเนินงานตามโครงการการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
และของดีอ าเภอแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542มาตรา 16 (11)   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 20 ล าดับที ่3  

      

    โครงการสนับสนุนการจัดงานสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยในการ
ด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดงานสักการะพ่อขุนเม็งราย
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มหาราช อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (18) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 20 ล าดับที ่4  

    โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในการ
ด าเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา 16 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 137 ล าดับ 7  

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 314,520 บาท 

  งบบุคลากร รวม 284,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 284,520 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 284,520 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      จ านวน 1 อัตรา 
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 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง ของงานวางแผนสถิติและวิชาการ ส านักปลัดเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่าย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เช่น ค่าป้ายโครงการ/กิจกรรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 

จ านวน 10,000 บาท 
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 ที ่มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 18  ล าดับที่ 1 
 

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,875,916 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,553,416 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,553,416 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,565,936 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล  พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 6 อัตรา จ านวน 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการกองคลัง           จ านวน 1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    จ านวน 1 อัตรา 
  (3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้       จ านวน 1 อัตรา 
  (4) นักวิชาการเงินและบัญชี        จ านวน 1 อัตรา 
  (5) นักวิชาการพัสดุ                  จ านวน 1 อัตรา 
  (6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท   
      จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท   
  (2) หัวหน้าส าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 
      1,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 293,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า 
1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา 
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ก าลังสามปี ดังนี้ 
   - นักวิชาการคลัง   จ านวน 1 อัตรา   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 610,080 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ           จ านวน  2  อัตรา   
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จ านวน  2  อัตรา   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
ดังนี้  
  (1)  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จ านวน 2 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 285,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้างของกองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560       

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 120,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   

      

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  
ค่าจ้างเอกชนด าเนินงาน ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม 
ที่เก่ียวกับการท าธุรกรรมทางการเงินที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มี 
สิทธิรับค่าบริการ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้าง 
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างของกองคลัง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมฝึกอบรม สัมมนาหรือไปติดต่อ
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม
อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือการ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ 
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการอ านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล 
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ต าบลเจดีย์หลวง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 121   
ล าดับที่  11     

    
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ช าระภาษี ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าประกาศนียบัตร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 126  
ล าดับที่  28   

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้การ
ได้ตามปกติ 
    1. กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย 
    2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4)   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  

      

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
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   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช่ใน
ส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  
ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นทข์นาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ า
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
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   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Video  
Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 37,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,500 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง
ราคา 30,000 บาท ส าหรับงานจัดเก็บและงานแผนที่ภาษี กองคลัง 
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โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง 
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  จ านวน 7,500 บาท 
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(Ink Tank Printer) 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง
ราคา 7,500 บาท ส าหรับงานจัดเก็บและงานแผนที่ภาษี กองคลัง  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า  
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
  1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

      



หน้า 42/141 
 

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 355,320 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จ านวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 902,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 666,240 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 666,240 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 648,240 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา จ านวน  
12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จ านวน 1 อัตรา 
  (2) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกรอบแผนอัตรา 
ก าลังสามปี ในอัตราเดือนละ 1,500 บาทจ านวน 12 เดือน เป็นเงิน
18,000 บาท   

      

  งบด าเนินงาน รวม 182,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่
อปพร. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา 
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สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ 
ส านักปลัดเทศบาลหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือ 
ไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจน 
ถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

    โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) 
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที ่ชร 0021/ว 191  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 112   
ล าดับที่ 1   

      

    โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 15,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการระบบการ 
แพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร  
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไฟส่องสว่าง ไฟฉาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตั้งจุด
บริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 101  
ล าดับที่ 9   

    โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตรฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (30) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.4/ว 1123  ลงวนัที่ 9 เมษายน 2563 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
หน้าที่ 100 ล าดับที่ 4   

      

    โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564  หน้าที่ 16 ล าดับที่ 1 

   ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและ 
สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์เครื่องยนต์ 
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า
หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 11,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ
(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ส าล ีและผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบ
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
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บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 44,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 44,000 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร       
    เลื่อยยนต์ จ านวน 8,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องเบนซิน 2 จังหวะ ขนาดไม่เกิน
1 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 บาท เพ่ือใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาก าหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ จัดซื้อโดยใช้ราคาตาม
ท้องตลาด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      1. ความจุน้ ามันหล่อลื่นโซ่ 150 ซีซี 
      2. ความจุถังเชื้อเพลิง 250 ซีซี 
      3. ขนาดโซ่ PMMC3 3/8" 
      4. อุปกรณ์ประกอบด้วย : 
         - เครื่องเลื่อยยนต์ 1 ตัว 
         - แผ่นบังคับโซ่ 1 แผ่น 
         - โซ่ขนาด 3/8" 1 เส้น 
         - ปลอกแผ่นบังคับโซ่ 1 อัน 
         - ไขควงปากแบน 1 อัน   
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
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ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์โรงงาน       
    เครื่องเป่าลม ชนิดแบตเตอร์รี่ จ านวน 19,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม ชนิดแบตเตอร์รี่ จ านวน
1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ จัดซื้อโดยใช้ราคาตามท้องตลาด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      1. ชนิดแบตเตอร์รี่ แรงดัน 36 โวลล ์
      2. มอเตอร์ บรัชเลส ไร้แปรงถ่าน 
      3. ไฟสถานะบอกแบตเตอร์รี่ 
      4. อุปกรณ์ประกอบด้วย : 
        - แบตเตอร์รี่ในชุดมาตรฐาน 18 โวลล ์5 แอมป์ จ านวน 4 ก้อน 
        - ที่ชาร์จแบตในชุดมาตรฐาน 
        - กล่องเก็บอุปกรณ์ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา
17,000 บาท ส าหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวย (ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอแม่สรวย) ในการ
ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติดของฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2563                               
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 142   
ล าดับที่ 1  

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 240,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4) และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงานวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (29) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ข้อ 22 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100   
ล าดับที่ 1   

      

    โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการซ้อมแผน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (29) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
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พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 100  
ล าดับที่ 5   

    โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกันไฟป่า 
และหมอกควัน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 127  
ล าดับที่ 1  

      

    
โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม/
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 102  
ล าดับที่ 10 

      

    โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย จ านวน 20,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการให้ความ       
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รู้แก่ประชาชนการป้องกันอัคคีภัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (1)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) (30) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 101 
ล าดับที่ 6   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้การ 
ได้ตามปกติ 
     1.กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย 
     2.กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ข้อ 67 (4)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 
 
 

      



หน้า 56/141 
 

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง  
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไม้ต่างๆค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาก 
ใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ 
ทรายยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู 
เหล็กเส้นแปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
แต่งกาย แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง
ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถัง
ออกซิเจน) ฯลฯ   
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ าตัว  
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่วาล์วน้ าดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง)
ท่อสายส่งน้ า สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น สายฉีด , ถัง ,ไม้ตบ
ไฟ) ฯลฯ   
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,727,760 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,097,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,097,520 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
  (2) นักวิชาการศึกษา            จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
3 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้   
   - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จ านวน 3 อัตรา   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง 3 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   - พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จ านวน 3 อัตรา 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,624,440 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 15,000 บาท 

      

  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของกองการศึกษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตรวจผลงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญหรือความเชี่ยวชาญผลงาน
ทางวิชาการหรือการประเมินเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
การศึกษา ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 

      

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

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,219,720 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,129,720 บาท 

      

  

1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท          
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
จ านวน 12 เดือน ราคารวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการ
บ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวมกระดาษถ่ายเอกสาร 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4)  
   - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  
2. ค่าจ่างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน  1,079,720 บาท  
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  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดังนี้ 
    (1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย และงานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1  
    (2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
สวนหย่อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
และของโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4)  
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563   
3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 20,000 บาท         
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมารถตู้
ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4) และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ 
กองการศึกษาหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ 
ให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนา หรือไปติดต่อ
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
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ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

      

    
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
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ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 6   
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ 
    1. กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย 
    2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่าย จากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 1,279,720 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ 
(Partition) ฯลฯ  
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   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ 
ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลา
พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,179,720 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว โดยตั้งไว้ส าหรับวัสดุงานบ้าน 
งานครัวอื่นๆ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า 
ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่
ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้าง
จาน ถังน้ า ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง 
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน 260 วัน 
จ านวน 1,149,720 บาท ให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง ได้แก่  
      1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
      2.โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
และโรงเรียน สพฐ. ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ได้แก่  
      1. โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า  
      2. โรงเรียนบ้านสันก้างปลา  
      3. โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาล
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92   
ล าดับที่ 8 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง 
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไม้ต่างๆค้อน คีม ชะแลง จอบ
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาก 
ใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร ์สี ปูน ซีเมนต์ 
ทรายยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ าและ 
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อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ส าลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอก
ควันก าจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค  
(แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   

วัสดุการเกษตร 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตรแบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน 
จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง  
ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  

จ านวน 10,000 บาท 
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   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หัวกะโหลกดูดน้ าฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย 
ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุกีฬา จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกีฬา แบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบตมินตัน  
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ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกา 
จับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตระกร้อ
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล
ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ   
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป 
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
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แบบออพติคอล (Optical) เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 21,000 บาท 
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และ 
ให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ ์
Router ค่าบริการโครงข่ายIP VPN Backbone ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

  งบลงทุน รวม 5,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 5,800 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    เครื่องส ารองไฟ  ขนาด 1 KVA จ านวน 5,800 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท ส าหรับนักวิชาการศึกษา  
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โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,637,038 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,036,458 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,036,458 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,239,058 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานครู พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
สามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
      จ านวน 1 อัตรา 
  (2) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1   
      จ านวน 5 อัตรา 
  (3) พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเจดีย์หลวง   
      จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ ว 592 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
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การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครูเทศบาล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  42,000  บาท 

      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 336,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับพนักงานครูที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 
วิทยฐานะ ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่ก าหนด
จ านวน 8 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 
สามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการโรงเรียน เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
      จ านวน 1 อัตรา 
  (2) พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1   
      จ านวน 5 อัตรา 
  (3) พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเจดีย์
หลวง  จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ ว 592 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 389,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง  4  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ตามกรอบแผน 
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน  3  อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)   จ านวน  1  อัตรา    
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ ว 592 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 30,200 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
2 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน  1  อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)   จ านวน  1  อัตรา     
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ ว 592 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,941,180 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 192,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานครูเทศบาล สังกัดกอง
การศึกษา ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ ว 592 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

      

   ค่าใช้สอย รวม 2,749,180 บาท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาสัมพันธ์สังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
สถานศึกษาสัมพันธ์สังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 7   

      

    โครงการค่ายศิลปะ (ART CAMP) จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการค่ายศิลปะ
(ART CAMP) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 5   

      

    โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเปิดบ้าน
วิชาการ (Open House) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
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และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13  ล าดับที่ 4   

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 1   

      

    โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13 ล าดับที่ 2  

    โครงการสถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสถานศึกษา
พอเพียงท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7) 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 13  ล าดับที่ 3   

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลต าบล
เจดีย์หลวง 1 

จ านวน 2,124,830 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1
ดังนี้ 
  1) เงินส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 จ านวน 966,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)  
  2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20,000 
บาท เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดท าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น)   
  3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL จ านวน 9,600 บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  
  4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
จ านวน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)   
  5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
จ านวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)   
  6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนา (SBMLD) จ านวน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
  7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
จ านวน 18,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลต าบล
เจดีย์หลวง ในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา ค่าเอกสาร
ประกอบการสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือพัฒนา
พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอัตราจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
  8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จ านวน 21,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น)   
  9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
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จ านวน 50,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรักการอ่านใน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที ่1 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1  
  10) ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
จ านวน 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน
40,000 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น)         
  11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 860,230 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  

      

  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ล าดับ
ที ่13  

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

จ านวน 524,350 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
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เจดีย์หลวง ดังนี้ 
1) เงินส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน 360,150 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)   
2) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 164,200 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 97  
ล าดับที่ 16  

  งบลงทุน รวม 332,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 182,400 บาท 
   ครุภัณฑ์การศึกษา       
    โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 12,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ีนักเรียน
จ านวน 5 ชุด ๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ราคาที่ตั้งไว้เป็น
ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีก าหนดคุณลักษณะและราคาของส านัก
งบประมาณ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1. ขนาด 60 x 80 x 75 เซนติเมตร ( ก x ย x ส ) 
    2. มีชั้นวางคีย์บอร์ดสามารถเลื่อนเข้า - ออก ได้โดยสะดวก 
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    3. มีช่องร้อยสายไฟและสายสัญญาณต่างๆ ใช้สะดวก 
    4. มีชั้นวาง cpu 
    5. แผ่นบนโต๊ะและแผ่นข้างโต๊ะท าด้วยวัสดุอย่างดี 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4 
พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03  หน้าที่  24  ล าดับที่ 5 

    โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 37,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี
จ านวน 25 ชุด ๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท  
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาเคยจัดซื้อครั้งล่าสุด มีความจ าเป็น 
ต้องจัดซื้อเพ่ือรองรับการขยายชั้นเรียนของนักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา ปีที ่6 โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1.ขนาด 60 x 80 x 75 เซนติเมตร ( ก x ย x ส ) 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03
หน้าที่ 170  ล าดับที่ 43 

    โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย จ านวน 35,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหารเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 10 ชุด ๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท  
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีก าหนดคุณลักษณะ
และราคาของส านักงบประมาณ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเนื่องจาก
ของเดิมช ารุดเพ่ือใช้ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
    1. ผลิตจากโครงเหล็กอย่างหนา 1.2 นิ้ว  x 1.2 นิ้ว หนา 1.2 มิล.  
    2. หน้าพื้นโต๊ะผลิตจากไม้ MALAMINE หนา 19 มิล. สีขาว ทนร้อน
ทนน้ า ของเอทรีดด้วยความร้อนอย่างดี 
    3. ชุด 10 ที่นั่ง ประกอบด้วย 
        - โต๊ะขนาด 180 x 60 x สูง 50 ซม. จ านวน 1 ตัว 
        - ม้านั่งยาว 180 x 30 x สูง 30 ซม. จ านวน 2 ตัว 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03  หน้าที่  24  ล าดับที่ 6 

      

   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       
    กล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว จ านวน 12,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดตาเดียว
จ านวน 1 กล้อง ราคา 12,900 บาท ราคาที่ตั้งตามบัญชี 
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ก าหนดคุณลักษณะและราคาของส านักงบประมาณ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2563 มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
     1) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 400 เท่า 
     2) เลนส์ใกล้ตา ก าลังขยาย 10 x 1 คู่ 
     3) เลนส์วัตถุ ก าลังขยาย 4 x 1 หัว 
         10 x 1 หัว  40 x 1 หัว 
     4) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง 
     5) ใช้ไฟ 220 โวลต ์
     6) มีสารเคลือบเลนส์เพ่ือป้องกันเชื้อรา 
 - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่ 4
พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03  หน้าที่  24 ล าดับที่ 6 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

จ านวน 85,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่องๆละ
17,000 บาท มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
 - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
   1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ์  ผ 03  หน้าที่  25 ล าดับที่ 9 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน
อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 50 (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 (9) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 95  
ล าดับที่ 14 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,327,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,327,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (โรงเรียน
บ้านห้วยหมอเฒ่า) 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ในการด าเนิน 
การตามโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (6) (7)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที ่1
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10 ล าดับที ่3 

      

    
โครงการเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้าน
สันก้างปลา) 

จ านวน 5,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันก้างปลาในการ
ด าเนินการตามโครงการเกษตรธรรมชาติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) (7)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล กับการส่งเสริมการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่
ชุมชน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาในการด าเนินการ
ตามโครงการคัดแยกขยะ/ขยะรีไซเคิล การเรียนรู้จากโรงเรียนสู่บ้านสู่
ชุมชน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ประจ าปี พ.ศ.2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) 
(16) (17) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2
พ.ศ. 2563  หน้าที่ 20  ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล กับการส่งเสริมการเรียนรู้จากโรงเรียน 
สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันก้างปลาในการด าเนินการ
ตามโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่บ้านสู่ชุมชน
ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
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(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) 
(16) (17) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 138  ล าดับ
ที ่1  

    
โครงการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล กับการส่งเสริมการเรียนรู้จากโรงเรียน 
สู่ชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าในการด าเนินการ
ตามโครงการโครงการคัดแยกขยะ/ขยะรีไซเคิล การเรียนรู้จากโรงเรียน
สู่บ้านสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ประจ าปี พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) 
(16) (17) 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2
พ.ศ. 2563  หน้าที่ 19  ล าดับที่ 4 

      

    โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า จ านวน 546,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 
ในการด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน 
บ้านห้วยหมอเฒ่า ประจ าปี พ.ศ. 2565                  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0806.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2564                     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที ่2
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 19 ล าดับที ่3 

    โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จ านวน 378,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาในการ 
ด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเจดีย์หลวง
พิทยา ประจ าปี พ.ศ. 2565                  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0806.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2564                     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 1  

      

    โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา จ านวน 378,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโรงเรียนบ้านสันก้างปลา  
ในการด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน 
บ้านสันก้างปลา ประจ าปี พ.ศ. 2565                  
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0806.2/ว 3924 ลงวันที่  8 กรกฎาคม
2564                     
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 19 ล าดับที ่2 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,271,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,572,720 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,572,720 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 557,880 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
สามปี ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  
42,000 บาท 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 229,200 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า 
1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   - พนักงานขับรถยนต์   จ านวน 1 อัตรา   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 659,640 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
พนักงานจ้าง  6  อัตรา  จ านวน  12  เดือน ตามกรอบ 
แผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้    
   (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน  1  อัตรา   
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จ านวน  5  อัตรา  

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
6 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จ านวน 1 อัตรา 
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จ านวน 5 อัตรา 
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  งบด าเนินงาน รวม 547,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่ายได้ พ.ศ. 2559 
   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จ านวน 1 อัตรา 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 1
ข้อ 9 (3) 
   -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0810.5/ว 2436 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559    

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งมอบหมายให้ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ 
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา หรือไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดิน 
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม
อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือ
การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงการกองทุนขยะบ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 จ านวน 20,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการกองทุนขยะ 
บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที ่8 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17) 
(18) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 114   
ล าดับที่ 5   

      

    โครงการเขียงสะอาด จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเขียงสะอาด
เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (23) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 103  
ล าดับที่ 2   

      

    โครงการจัดอบรมความรู้โรคอุบัติใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดอบรมความรู้
โรคอุบัติใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (4)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 15  ล าดับที่ 1  

    โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะเป็นปุ๋ย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนก าจัดขยะเป็นปุ๋ย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 114  
ล าดับที่ 6  

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และผู้น าด้านสุขภาพ จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.และผู้น าด้านสุขภาพ เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าประกาศนียบัตร ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
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ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ล าดับที่ 1 
    โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ลดขยะด้วย 3R จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการเยาวชน
สร้างสรรค์ลดขยะด้วย 3R เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 116  
ล าดับที่ 13  

      

    โครงการรณรงค์เพ่ือสังคมปลอดขยะ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการรณรงค์ 
เพ่ือสังคมปลอดขยะ เช่น ค่าป้าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตรฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 115  
ล าดับที่ 9   

      

    โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางและกลางทาง จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการ 
คัดแยกขยะต้นทางและกลางทาง เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  
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ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 117  
ล าดับที่ 15 

    โครงการส่งเสริมการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ าห้วยส้ม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม 
การรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมล าน้ า ห้วยส้ม เช่น ค่าป้าย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 116  
ล าดับที่ 11 

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม 
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
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เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 114  
ล าดับที่ 7  

    
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสื่อประชา 
สัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น  
ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (24) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 113  
ล าดับที่ 2  

      

    โครงการหมวดน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ จ านวน 30,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการหมวด       
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น่ามอง ชุมชนน่าอยู่ เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา16 (16) 
(17) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 130  
ล าดับที่ 1  

    โครงการอบรมผู้น าพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรม 
ผู้น าพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(16) (24) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 115  
ล าดับที่ 8  

      

    โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่น รักษ์โลก พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพัก และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (3)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (18)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 1 

      

    โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอาหารสะอาด
ปลอดภัย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 103  
ล าดับที่ 1  

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ 
    1. กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
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ค่าใช้สอย 
    2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา 
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

   ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุส านักงาน
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรม
รูปจ าลองกระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์
ขนาดใหญ่ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition) ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส  น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
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คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน
ไขข้ีผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลา 
พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

      



หน้า 99/141 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่ง
น้ า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ า อ่างล้าง
จาน ถังน้ า ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง
ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สิ่งของที่จัดเป็น 
วัสดุยานพาหนะและขนส่งแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไขควง  ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและ 
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สกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ ากลั่น ฯลฯ      
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า
หัวเทียน แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง
ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่   ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม  
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องวัดอุณหภูมิ  
(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ  

จ านวน 15,000 บาท 



หน้า 101/141 
 

   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  ส าลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง หลอดแก้ว ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกดต่างๆ ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน 
สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร
แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์
วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หัวกะโหลกดูดน้ าฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
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   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต ์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) 
 แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 11,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 11,400 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    รถเข็นพ่วงท้ายมอเตอร์ไซด์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพ่วงท้ายมอเตอร์ไซด์ จ านวน 1 คัน  
โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ จึงตั้งตามคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับขนย้ายขยะของกอง
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สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- รถเข็นพ่วงสองล้อโครงเหล็ก น้ าเงิน (กระบะ 72 x 108 x 40 ซม.) 
- มีขาตั้งล็อค/พับได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 6,400 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง ราคา
6,400 บาท ราคาที่ตั้งตามบัญชีก าหนดคุณลักษณะและราคาของส านัก
งบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม 2563 มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือ
ใช้ส าหรับเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4 พ.ศ. 2564  บัญชีครุภัณฑ ์ ผ 03  หน้าที่  26 ล าดับที่ 12 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 3 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยส้ม หมู่ที ่3  ในการ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยส้ม  
หมู่ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)
พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1  

      

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 4  
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านหนองหล่ม หมู่ที ่4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 2  

      

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5 จ านวน 20,000 บาท 

      
  

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 5        
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ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที ่5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 3  

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านร้องหมอหงษ์ หมู่ที่ 6 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านร้องหมอหงษ์  
หมู่ที่ 6 ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข บ้านร้องหมอหงษ์ หมู่ที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 4  

      

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านสันก้างปลา หมู่ที่ 7   
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านสันก้างปลา หมู่ที ่7  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
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อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 5  

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8  
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที ่8  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 6  

      

    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10 จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการบ้านสันธาตุ หมู่ที ่10  
ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 10  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2
พ.ศ. 2563 หน้าที่ 21 ล าดับที ่7 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 92,600 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 92,600 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 92,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 9,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยงที่ข้ึนทะเบียน
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยท าการ
ส ารวจปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานตามจ านวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท ต่อครั้งของการ
ส ารวจและการขึ้นทะเบียน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ข้อ 50 (4) และข้อ 67 (4) 
- เป็นไปตามหนังสือท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ที ่ชร 0023.4/
ว 16870 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 
และเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (4)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

      



หน้า 108/141 
 

ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 104  
ล าดับที่ 5   

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

จ านวน 63,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (4)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17  ล าดับที่ 3   
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,219,620 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,649,520 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,649,520 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 983,160 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี จ านวน 4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการกองช่าง                 จ านวน 1 อัตรา 
  (2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จ านวน 1 อัตรา 
  (3) นายช่างโยธา                          จ านวน 1 อัตรา  
  (4) เจ้าพนักงานธุรการ                   จ านวน 1 อัตรา 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1) ผู้อ านวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
       จ านวน 12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท    
   (2) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในอัตราเดือนละ 
       1,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท   

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 570,360 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
4 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้    
   (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน  3  อัตรา   
   (2) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จ านวน  1  อัตรา   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
   (1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ           จ านวน  4  อัตรา   
   (2)  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)       จ านวน  1  อัตรา 
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  งบด าเนินงาน รวม 365,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ของกองช่าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 144,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 70,000 บาท 

      

  

1. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร       จ านวน 36,000 บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท ราคารวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง  
ค่าอะไหล่ ค่าบริการบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่รวม 
กระดาษถ่ายเอกสาร 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4)  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      จ านวน  34,000  บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการอื่น ๆ ฯลฯ 
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     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 67 (4) และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างของกองช่าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการ เพ่ือประชุมฝึกอบรม สัมมนาหรือไปติดต่อราชการ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 59,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้การ 
ได้ตามปกติ 
    1. กรณีท่ีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย 
    2. กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจาก 
         ค่าใช้สอย 
         (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
         ให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่14) พ.ศ. 2562  ข้อ 67 (4)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

      

   ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
ส านักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
    ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ  
แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ   
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ที่ใช่ในส านักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง
หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก  
ผ้าใบติดตั้งในส านักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน
แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทป พี ว ีซี แบบใส น้ ายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวง
มาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า 
และวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก ่ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่าเซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
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   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ดอกล าโพง ฮอร์น
ล าโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท 

   

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้างแบ่ง  
      การพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
          ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว   
      เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับ  
      เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถสว้ม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก  
      เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
          ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์   
      ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู   
      เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์     
         ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ าและอุปกรณ์  
      ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
   ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ    
   – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง
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ถ่าน ก๊าซ น้ ามันเกียร์ น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
   ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่
ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) 
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นต้น
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ 
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM)  
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
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ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รปูแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  งบลงทุน รวม 205,500 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 205,500 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน       
    เก้าอ้ีจัดเลี้ยง จ านวน 3,600 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีจัดเลี้ยงจ านวน 6 ตัวๆ ละ 600 บาท  
โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ จึงตั้งคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาด โดยมีวัตถุ 
ประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับรองรับประชาชนที่มาติดต่องาน
ราชการกับกองช่าง  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) เบาะหุ้มหนังเทียม สีกรม   
 2) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง) 45 x (ลึก) 60 x (สูง) 90 มม. . 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03 หน้าที่  26  ล าดับที่ 14 

      

    โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 1,900 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อย
กว่า (กว้าง) 1830 x (ลึก) 600 x (สูง) 750 มม.  จ านวน 1 ตัว  
ราคา 1,900 บาท โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ จึงตั้งคุณลักษณะและราคาตาม
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ท้องตลาดโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับรองรับ
ประชาชนที่มาติดต่องานราชการกับกองช่าง  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง) 1830 x (ลึก) 600 x (สูง) 750 มม.   
 2) หน้าโต๊ะท าจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าสีขาว หนา 25 มม. 
 3) ปิดขอบด้วย PVC  
 4) โครงขาเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03 หน้าที่  26  ล าดับที่ 13 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       
    ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส จ านวน 200,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส ขนาด 20,000 ลิตร
จ านวน 1 ถัง ราคา 200,000 บาท โดยไม่มีคุณลักษณะและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงานงบประมาณ จึงตั้งคุณลักษณะ
และราคาตามท้องตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อเพ่ือใช้ส าหรับ
กักเก็บน้ าให้แก่ประปาบ้านห้วยหมอเฒ่า หมู่ที่ 8  
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) กว้าง 2.00 เมตร   
  2) สูงจากพ้ืนถึงบ่าถัง 2.50 เมตร 
  3) ความสูง 2.75 เมตร 
  4) ความยาว 4.40 เมตร 
  5) มีฝาปิดถัง ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ และ
มี มอก. รับรอง 
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4
พ.ศ. 2564 บัญชีครุภัณฑ์ ผ 03 หน้าที่  26  ล าดับที่ 15 

 งานสวนสาธารณะ รวม 17,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    

โครงการดูแลรักษาและปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 13  ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

จ านวน 17,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ในการ
ด าเนินงานตามโครงการดูแลรักษาและปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที ่13 ต าบลแม่พริก อ าเภอ 
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (17)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 12 ล าดับที ่1  
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,520,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 1,520,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,500,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมา
ฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าเช่าที่ทิ้งขยะฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมใน
การก าจัดขยะและการก าจัด ค่าจ้างเหมาตักขยะ ฯลฯ  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ข้อ 50 (3) และข้อ 67 (4)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา
16 (17) (18) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 
   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเครื่อง
แต่งกาย แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ่เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกัน
ไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ   
   ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ าตัว  
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อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 859,740 บาท 

  งบบุคลากร รวม 508,740 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 508,740 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 349,320 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน  
ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี ดังนี้ 
  (1) นักพัฒนาชุมชน                      จ านวน 1 อัตรา 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 138,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสาม
ปี ดังนี้ 
   (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา   

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 21,420 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ 1 อัตรา จ านวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตราก าลังสาม
ปี ดังนี้  
  (1)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา   

      

  งบด าเนินงาน รวม 342,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานสวัสดิการ
ชุมชน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
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ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างและ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560    

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  

      

   ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของงานสวัสดิการชุมชนที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม สัมมนาหรือไปติดต่อ
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
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บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
ฝึกอบรม อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการรวมถึงการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หนา้ที่ 105   
ล าดับที่ 2 

      

    โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพความรู้ด้านอาชีพ จ านวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพความรู้ด้านอาชีพ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 89  
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ล าดับที่ 1   
    โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 105  
ล าดับที่ 1   

      

    โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒนาสตรี จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒนาสตรี เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 6 
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    โครงการสานสายใยครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสานสายใย
ครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 131  
ล าดับที่ 2  

      

    โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 131 
 ล าดับที่ 1   

      

  งบลงทุน รวม 9,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,000 บาท 
   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       
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    สว่านแบตเตอร์รี่ ชนิดกระแทก แรงดันไฟฟ้า 18 โวลล ์ จ านวน 9,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแบตเตอร์รี่ ชนิดกระแทก
แรงดันไฟฟ้า 18 โวลล ์จ านวน 1 เครื่อง ราคา 9,000 บาท  
เพ่ือใช้ในจัดกิจกรรมของงานสวัสดิการชุมชน โดยไม่มีคุณลักษณะ 
และราคาก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
งบประมาณ จัดซื้อโดยใช้ราคาตามท้องตลาด  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
      1. มอเตอร์ชนิดบัสเล็ตมอเตอร์ 
      2. ความสามารถในการเจาะสูงสุดไม้ 40 มม.  
         โลหะ 13 มม. ปูน 13 มม. 
      3. อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย : 
        - สว่านกระแทก 
        - แท่นชาร์จ 
        - แบตฯ 4.0Ah 2 ก้อน 
        - ปลอกแผ่นบังคับโซ่ 1 อัน 
        - คู่มือ + ใบรับประกัน  
    - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
      2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์หลวงคัพ จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาเจดีย์
หลวงคัพ เช่น ค่าป้าย ค่าเกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ ค่าเตรียม
สนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม  
ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (14) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 108  
ล าดับที่ 3   

      

    โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (14) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 128  

      



หน้า 128/141 
 

 ล าดับที่ 1   

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
เจดีย์หลวง 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมศักย 
ภาพเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง เช่น   
ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไขเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 4  

      

    โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพ่ือสุขภาพส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอบรมทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15  ล าดับที่ 1 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 175,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 175,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขัน ค่า
มหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจดัการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 109 ล าดับ
ที ่5   

      

    โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล จ านวน 35,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการเล่น
ดนตรีไทยและดนตรีสากล เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 128  
ล าดับที่ 2   

    
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญา ท้องถิ่น (การร าและตีกลองยาว) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(การร าและตีกลองยาว) เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ล าดับที่ 2  

      

    โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยว 
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
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การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 109   
ล าดับที่ 6  

    โครงการอุย้สอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอุ้ยสอนหลาน 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (11) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 91  
ล าดับที่ 4   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้าง รวม 4,788,500 บาท 

  งบลงทุน รวม 4,788,500 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,788,500 บาท 
   ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       
    โครงการก่อสร้างห้องน้ าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 จ านวน 310,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6  
  ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ าจ านวน 2 ห้อง ขนาดความกว้าง
3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10.50  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (9)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (5) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 10  

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 35 หมู่ที่ 10 จ านวน 155,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 35 หมู่ 10 ปริมาณงาน  
ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล 
ต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 21  

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (หัวสะพานแม่ลาว ถึงเขตเชื่อม  
อบต.ท่าก๊อ) 

จ านวน 250,000 บาท 

      
  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (หัวสะพานแม่ลาว        
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ถึงเขตเชื่อม อบต.ท่าก๊อ) ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบล 
เจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 7 ล าดับที่ 7  

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายสุนทร 
สุธรรม หมู่ที่ 3 

จ านวน 256,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด จุดเริ่มต้นหน้า
บ้าน นายสุนทร สุธรรม หมู่ที ่3 ปริมาณงาน ความกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 122 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 3  

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิดบ้านนายจิตร จันทร์ฟอง  
(ฝั่งซ้ายมือ) ซอย 5 หมู่ที่ 3 

จ านวน 168,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด บ้านนายจิตร  
จันทร์ฟอง (ฝั่งซ้ายมือ) ซอย 5 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ความกว้าง
0.40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ตามแบบแปลนของ 
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2  

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 27 หมู่ที่ 10 
(จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายแสง ธิสงค์) 

จ านวน 273,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 27
หมู่ที่ 10 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายแสง ธิสงค์) ปริมาณงาน ความ
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร  ตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4
พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 20 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู แบบมีฝาปิด หน้าบ้าน นายชัยวัฒน์ 
พรศิริ หมู่ที่ 7 

จ านวน 231,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู แบบมีฝาปิด หน้าบ้าน
นายชัยวัฒน ์พรศิริ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ความกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 8  ล าดับที่  12 

      

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 4 (ซอย 12/2,  
9/2, 9/3) 

จ านวน 461,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูป ตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่
ที ่4 (ซอย 12/2, 9/2, 9/3) ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบล
เจดีย์หลวง โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ 
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    - จุดที ่1 ซอย 12/2 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายสืบศักดิ์ สารขาว) 
ความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร 
    - จุดที ่2 ซอย 9/2 (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเนตร ตะเนาศรี) ความ
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร 
    - จุดที ่3 ซอย 9/3 (หลังโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยาถึงหน้าบ้าน 
นายตอง พันธ์แก่นกล้า) ความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.55 เมตร 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 6 ล าดับที่ 5  

    
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายพิษณุ  
บุญปั๋น) หมู่ที่ 8 

จ านวน 99,500 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี (จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน 
นายพิษณุ บุญปั๋น) หมู่ที ่8 ปริมาณงาน รางระบายน้ ารูปตัวว ีความ
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 81.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ตามแบบ
แปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 10 ล าดับที่  17 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 18 หมู่ที่ 5 จ านวน 294,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู แบบมีฝา
ปิด ซอย 18 หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน รางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ความกว้าง 0.40  เมตร ยาว 140 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร   
ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
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(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2564 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 8 

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ซอย 19 - 21 หมู่ที่ 8 จ านวน 1,166,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ซอย 19 - 21  
หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน รางระบายน้ ารูปตัววี ความกว้าง 0.80 เมตร
ยาว 955.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแบบแปลนของ 
กองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 18 

      

    
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ า พร้อมเสริมไหล่ทาง ซอย 17 หมู่ที่ 8 
(จุดเริ่มต้นบ้านนางนาง คิดอ่าน) 

จ านวน 330,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาปิดรางระบาย น้ า พร้อมเสริมไหล่
ทาง ซอย 17 หมู่ที่ 8 (จุดเริ่มต้นบ้านนางนาง คิดอ่าน) ตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง โดยมีปริมาณงาน ดังนี้ 
    - จุดที ่1 ฝาปิดรางระบายน้ า ความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 100 เมตร
และเสริมไหล่ทาง 110 ตารางเมตร  
    - จุดที ่2 ฝาปิดรางระบายน้ า ความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 56 เมตร  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 16 

      

    
โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ า พร้อมเสริมไหล่ทาง จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน
นายทัพ ใจบุญมี หมู่ที่ 7 

จ านวน 140,000 บาท 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ า พร้อมเสริมไหล่ทาง
จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายทัพ ใจบุญมี หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ฝาปิดราง
ระบายน้ า ความกว้าง 1.15 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
และเสริมไหล่ทางมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 145 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของกองช่างเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4  พ.ศ.2564  หน้าที่ 8 ล าดับที่  15 

      

    โครงการเทลานคอนกรีตเสื้อบ้าน หมู่ที่ 6 จ านวน 95,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีตเสื้อบ้าน หมู่ที ่6 ปริมาณงาน  
ความกว้าง 13  เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.12 เมตร พ้ืนที่ใช้
สอย 208 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาล 
ต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ.2564  หน้าที่  8  ล าดับที่  11 

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 10 จ านวน 550,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่
ที ่10 ปริมาณงาน จ านวน 1 ระบบ ตามแบบแปลนของกองช่าง
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (4) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 11 ล าดับที่ 22 

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       
    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการ
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ ค่าก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เกี่ยวกับการค านวณเงินเพ่ิมและการอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิม (ค่า K) แก่ 
ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะคู่สัญญาจ้าง 
ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง 
การขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
3. หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3479 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (5)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 87  
ล าดับที่ 2   

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 4,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 4,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 4,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 4,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย 
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
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อุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (5)  
 - เป็นไปตามก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ล าดับที ่1   
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แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 10,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการด าเนิน
กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (2)  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (22) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

      

 



 

 
 

                                                                    

  
 

                             ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ของ 
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย 
******************************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     845,000   บาท   แยกเป็น 

หมวดรายได้              จ ำนวน  845,000   บำท   

 1. ประเภทค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า          จ านวน    96,000   บาท 

              รายละเอียด  ประมำณกำรรำยรับไว้น้อยกว่ำปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ   เนื่องจำกกำรขออนุญำตติดตั้งมิเตอร์

วัดน้ ำลดลง เนื่องจำกจ ำนวนครัวเรือนที่ยังไม่ขออนุญำตมีจ ำนวนไม่ถึง 50 % ของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด  

 2. ประเภทค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งประปาและค่าค าร้องขอใช้น้ าประปา ค่าเช่ามาตร วัดน้ า ค่าประกัน 

การใช้น้ า ค่าบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า และค่าแรงจดมาตร ค่าท่อและอุปกรณ์ประกอบ       จ านวน   2,200  บาท 

              รายละเอียด  ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำกับปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ 

 3. ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ      จ านวน  730,000  บาท 

              รายละเอียด ประมำณกำรรับไว้ต่ ำกว่ำปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 

 4.  รายได้เบ็ดเตล็ด               จ านวน    10,000   บาท 

 5.  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร              จ านวน      6,800   บาท 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

อ าเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงราย 

*************************************** 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น  845,000  บาท  แยกเป็น 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา      รวม      845,000  บาท 

 งบบุคลากร        รวม      579,240  บาท 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม      579,240  บาท   

     เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  393,600  บำท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล พร้อมทั้งเเงินปรับปรุงเงินเดือน 

                ประจ ำปี จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังสำมปี ดังนี้ 

(1) ผู้อ ำนวยกำรกองประปำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

      เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน    42,000  บำท 

- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองประปำ  

      ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน  119,640  บำท  

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนและเงินปรับปรุงค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1 อัตรำ  

                จ ำนวน 12 เดือน ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลังสำมปี ดังนี้    

                        (1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ          จ ำนวน   1  อัตรำ 

     เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง     จ ำนวน   24,000   บำท 

  ตั้งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

 งบด าเนินงาน        รวม        265,760   บาท 

     ค่าใช้สอย        รวม        110,000   บำท 
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     รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน    60,000    บำท 

ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกในกำรปฏิบัติงำนด้ำนประปำ  

ค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน  ค่ำเช่ำจักรวัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ต่ำง ๆ 

 และตรวจสอบคุณภำพน้ ำ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน  50,000   บำท 

  ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซม  ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น  ฯลฯ 

     ค่าวัสดุ         รวม      135,760   บำท 

 วัสดุส ำนักงำน                            จ ำนวน  35,760  บำท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก 

           เครื่องเจำะกระดำษขนำดเล็ก ที่เย็บกระดำษขนำดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  

           เก้ำอ้ีพลำสติก ตรำยำง ที่ถูพ้ืน 

           วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์      จ ำนวน  50,000  บำท 

                    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ได้แก่   ที่วำงกรวยแก้ว  

             กระบอกตวง เบ้ำหลอม หูฟัง เปลหำมคนไข้ เครื่องวัดน้ ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง 

             เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน  50,000  บำท 

                    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง  

            จอบ สิว่ เสียม เลื่อย ขวำน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก  ตลับเมตร 

            ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ หน้ำกำใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้ำน  ฯลฯ 

 ค่าสาธารณูปโภค       รวม     20,000  บาท 

  ค่ำไฟฟ้ำ                  จ ำนวน  20,000  บำท 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงสูบน้ ำประปำ 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


