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ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพ่ือเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 , 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 พิจารราวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งสภาเทศบาล- 
ตําบลเมืองแกลงพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

บัดน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยประกาศใช้เทศบัญญัติใช้บังคับตาม 
ข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ต่อไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2565 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  6  เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
 

 
(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 

นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
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1. เงินเดือนและเงินเพ่ิมท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
   (1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,051,900 บาท 
2. เงินค่าจ้าง
   (1) เงินค่าจ้างประจํา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,182,100 บาท 
   (2) เงินค่าจ้างชั่วคราว ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,683,000 บาท 
3. ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
   (1) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 607,200 บาท 
   (2) เงินตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพ่ิมพิเศษ หรือเงิน
       เพ่ิมอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด ในลักษณะดังนี้

2.1 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (เงินปฏิบัติงานนอกเวลา) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,484,800 บาท 
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
2.3 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,775,100 บาท 
2.4 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
และสวัสดิการ (พ.ต.พ.)
2.5 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
(พ.ต.ส.)
2.6 เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัด ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2.7 เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  - บาท 
2.8 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
และดับเพลิง
2.9 เงินเพ่ิมสาํหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,000 บาท 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
2.10 เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
(พ.ค.ส.)
2.11 เงินวิทยฐานะ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 312,000 บาท 
2.12 เงินช่วยพิเศษเก่ียวกับศพ ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 
2.13 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือนในลกัษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 

   (3) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
   (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีจังหวัด ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       ชายแดนภาคใต้

รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ท่ีตั้งจ่ายจากรายได้) เทศบาลตําบลเมืองแกลง
การจําแนกรายการค่าใช้จ่าย เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้าง



   (5) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร รวมถึงเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 304,500 บาท 
       ข้าราชการและลูกจ้างประจําของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครู
       กรุงเทพมหานคร
   (6) เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
   (7) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและวันหยุด ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       ราชการเฉพาะสําหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและ
       ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)
   (8) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสําหรับแพทย์ ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
   (9) เงินค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 658,200 บาท 
  (10) เงินทําขวัญข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
       ซ่ึงได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
  (11) เงินเก่ียวกับศพข้าราชการ หรือพนักงานสว่นท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
        ซ่ึงถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ
  (12) เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,883,600 บาท 
  (13) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 144,100 บาท 
        ท่ีมิใช่ตําแหน่งครู (ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบํานาญซ่ึง .
        ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.)
  (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจา่ยรวมทั้งสิ้น 1,111,100 บาท 
  (15) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,819,600 บาท 
  (16) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
  (17) เงินบําเหน็จความชอบค่าตอบแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชน ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
        ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
        รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ
  (18) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
        แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินลูกจ้างและพนักงานจ้าง
  (19) ทุนการศึกษา ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
  (20) เงินเกษียณอายุก่อนกําหนด ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น  - บาท 
  (21) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000 บาท 

64,396,200 บาท 

หมายเหต ุ คิดเป็นร้อยละ 34.05 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 (งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
จํานวน 173,898,000 บาท งบเฉพาะกิจการประปา จํานวน 15,208,600 บาท รวมเป็น 189,106,600 บาท)

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน

 - 2 -



เทศบาลตําบลเมืองแกลง
เขต/อําเภอ แกลง    จังหวัดระยอง

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

68/1  ซอย-  ถนนเทศบาล 2  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  21110

พื้นที่ 14.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 18,702 คน
ชาย   8,859 คน

หญิง   9,843 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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มีสถานะการเงิน ดังนี้

รวม 4,726,244.22 บาท

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบดําเนินงาน จํานวน        29,219,965.75 บาท

บาท

งบบุคลากร จํานวน        38,514,585.04 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,339,990.39 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จํานวน 128,574,459.83 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 27,572,519.48

หมวดภาษีจัดสรร        89,818,173.85 บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        61,816,786.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            604,707.75 บาท

หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          7,732,551.27 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์          2,894,727.53 บาท

หมวดภาษีอากร 6,486,358.75 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต          4,453,461.66 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 173,806,766.81 บาท ประกอบด้วย

1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ

1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 12,769,399.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 312,759,473.64 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 105,638,287.52 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันท่ี 30 กรกฏาคม พ.ศ.2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 456,760,251.75 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
           บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป



4

ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา

จํานวน 14,900,998.28  
จํานวน 12,064,944.30  
จํานวน 0.00
จํานวน 0.00
จํานวน 2,836,053.98    
จํานวน 21,108,481.84  
จํานวน 10,277,615.61  
จํานวน 38,327,497.29  

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

จํานวน 22,503,678.95  
จํานวน 12,942,528.32  
จํานวน 13,766,065.39  
จํานวน 0.00
จํานวน 9,499,148.63    
จํานวน 0.00
จํานวน 0.00
จํานวน 3,153,315.78    

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 81,579,300.00  
เงินฝากธนาคาร บาท

บาท

บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ บาท

ยืมเงินสะสม บาท

รายรับจริง บาท

รายจ่ายจริง

เงินสะสม บาท

ทุนสํารองเงินสะสม

บาท

กําไรสะสม บาท

บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยืมเงินสะสม บาท

เงินฝากธนาคาร บาท

ทุนสํารองเงินสะสม บาท

กู้เงินจากธนาคาร/อ่ืนๆ บาท

กําไรสะสม บาท

เงินสะสม บาท

รายรับจริง บาท

รายจ่ายจริง บาท

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.00 บาท

2.5 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

       21,582,989.56 บาท

       11,684,400.00 บาท

2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,310,671.89 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน

งบเงินอุดหนุน จํานวน

งบลงทุน จํานวน



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 6,486,358.75 16,520,000.00 11,320,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

4,453,461.66 2,776,000.00 2,751,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,732,551.27 5,100,000.00 5,100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

2,894,727.53 3,000,000.00 3,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 604,707.75 351,000.00 340,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 22,171,806.96 27,748,000.00 22,512,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 89,818,173.85 89,585,000.00 89,570,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89,818,173.85 89,585,000.00 89,570,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 61,816,786.00 69,525,000.00 61,816,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

61,816,786.00 69,525,000.00 61,816,000.00

รวม 173,806,766.81 186,858,000.00 173,898,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 27,572,519.48 32,925,600.00 37,529,000.00

งบบุคลากร 38,514,585.04 49,198,300.00 53,407,000.00

งบดําเนินงาน 29,219,965.75 62,426,600.00 53,355,200.00

งบลงทุน 21,582,989.56 29,479,500.00 16,311,000.00

งบเงินอุดหนุน 11,684,400.00 12,803,000.00 13,295,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 128,574,459.83 186,858,000.00 173,898,000.00



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

        11,773,296.63        12,590,000.00 12,450,000.00
0.00 0.00 0.00

            244,180.00             270,000.00 250,000.00
         2,177,925.00          2,100,000.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
            176,306.65             200,000.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00
            194,790.00             200,000.00 0.00

0.00                5,000.00 0.00
            233,090.00             245,000.00 0.00

0.00 0.00 355,000.00
101,410.00 50,000.00 30,000.00

0.00 0.00 0.00

      14,900,998.28       15,660,000.00 15,235,000.00

 รายจ่ายจริง  ประมาณการ  ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

         3,217,523.21          4,837,700.00 5,022,500.00
         5,235,361.33          6,875,000.00 6,573,000.00
         2,730,076.76          2,824,900.00 2,456,000.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

            881,983.00          1,002,700.00 1,157,100.00
      12,064,944.30       15,540,300.00 15,208,600.00

งบกลาง
รวมรายจ่าย

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบรายจ่ายอ่ืน
งบเงินอุดหนุน

ค่าปรับ
ค่าแรง

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

รายได้อ่ืน ๆ (ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ,ค่าแรง)

ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ผลประโยชน์อ่ืน

ค่าขายเศษของ
ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจ)

ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา
ค่าจําหน่ายน้ําท่อธาร
ค่าจําหน่ายสินค้า (ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ)
ค่าบริการประจําเดือน (ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา)
ค่าปรับ
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ
การ

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวดรายได้

7
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รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

11,276,238.28 12,000,000.00 12,000,000.00
1,727,752.00 1,800,000.00 1,800,000.00

540.04 1,000.00 1,000.00
0.00 1,000.00 1,000.00

2,849,744.59 2,940,000.00 3,000,000.00
4,749,574.31 4,900,000.00 5,000,000.00
1,899,829.73 1,960,000.00 2,000,000.00

22,503,678.95 23,602,000.00 23,802,000.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1,626,480.00      2,090,000.00      2,015,300.00

806,773.19      1,719,000.00      1,417,000.00
0.00          51,800.00          70,000.00

9,578,848.63      9,890,000.00    10,090,000.00
0.00 0 0

930,426.50      2,080,000.00      1,785,000.00
12,942,528.32 15,830,800.00 15,377,300.00

ดอกเบี้ยรับจํานํา
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด

งบลงทุน
งบรายจ่ายอ่ืน

รวมรายรับ

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล
คําแถลงงบประมาณ

เงินทํานุบํารุงท้องถ่ิน 30%

งบเงินอุดหนุน
งบกลาง

รวมรายจ่าย

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

หมวดรายได้อ่ืน

ดอกเบี้ย

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล
คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวดรายได้



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 31,353,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,661,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 29,405,800

แผนงานสาธารณสุข 10,765,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,067,800

แผนงานเคหะและชุมชน 26,389,800

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,994,900

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,730,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 37,529,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 173,898,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 37,529,000 37,529,000
    งบกลาง 37,529,000 37,529,000

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 12,374,400 3,416,500 5,825,000 207,500 21,823,400
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,427,000 0 0 0 4,427,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,947,400 3,416,500 5,825,000 207,500 17,396,400

งบดําเนินงาน 6,044,700 1,345,100 1,594,600 14,000 8,998,400
    ค่าตอบแทน 217,000 172,600 335,600 0 725,200

    ค่าใช้สอย 3,453,400 622,000 735,000 10,000 4,820,400

    ค่าวัสดุ 1,275,300 549,000 524,000 4,000 2,352,300

    ค่าสาธารณูปโภค 1,099,000 1,500 0 0 1,100,500

งบลงทุน 250,000 50,000 150,000 0 450,000
    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 50,000 150,000 0 450,000

งบเงินอุดหนุน 82,000 0 0 0 82,000
    เงินอุดหนุน 82,000 0 0 0 82,000

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 4,380,100 4,380,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,380,100 4,380,100

งบดําเนินงาน 1,556,000 1,556,000
    ค่าตอบแทน 146,000 146,000

    ค่าใช้สอย 694,000 694,000

    ค่าวัสดุ 564,000 564,000

    ค่าสาธารณูปโภค 152,000 152,000

งบลงทุน 700,000 700,000
    ค่าครุภัณฑ์ 700,000 700,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 939,800 5,459,900 6,399,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 939,800 5,459,900 6,399,700

งบดําเนินงาน 424,400 9,612,900 10,037,300
    ค่าตอบแทน 36,000 12,000 48,000

    ค่าใช้สอย 325,000 2,861,500 3,186,500

    ค่าวัสดุ 63,400 6,739,400 6,802,800

งบลงทุน 50,000 50,000 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 12,868,800 12,868,800
    เงินอุดหนุน 0 12,868,800 12,868,800

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,342,300 1,991,800 2,197,000 5,531,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,342,300 1,991,800 2,197,000 5,531,100

งบดําเนินงาน 148,000 1,183,600 1,052,600 2,384,200
    ค่าตอบแทน 6,000 2,000 122,000 130,000

    ค่าใช้สอย 42,000 457,700 793,000 1,292,700

    ค่าวัสดุ 100,000 323,900 62,600 486,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 400,000 75,000 475,000

งบลงทุน 0 0 2,530,000 2,530,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,530,000 2,530,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
    เงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,702,700 1,702,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,702,700 1,702,700

งบดําเนินงาน 1,360,100 1,360,100
    ค่าตอบแทน 100,100 100,100

    ค่าใช้สอย 1,215,000 1,215,000

    ค่าวัสดุ 45,000 45,000

งบลงทุน 5,000 5,000
    ค่าครุภัณฑ์ 5,000 5,000

หน้า : 6/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,704,400 5,907,900 7,612,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,704,400 5,907,900 7,612,300

งบดําเนินงาน 5,895,200 11,982,300 17,877,500
    ค่าตอบแทน 48,000 873,600 921,600

    ค่าใช้สอย 4,520,700 6,813,700 11,334,400

    ค่าวัสดุ 1,326,500 4,035,000 5,361,500

    ค่าสาธารณูปโภค 0 260,000 260,000

งบลงทุน 100,000 800,000 900,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 800,000 900,000

หน้า : 7/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ
รวม

งบบุคลากร 545,000 545,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 545,000 545,000

งบดําเนินงาน 7,339,900 7,339,900
    ค่าตอบแทน 78,000 78,000

    ค่าใช้สอย 5,670,000 5,670,000

    ค่าวัสดุ 156,900 156,900

    ค่าสาธารณูปโภค 1,435,000 1,435,000

งบลงทุน 110,000 110,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 60,000 60,000

หน้า : 8/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,792,500 3,620,200 5,412,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,792,500 3,620,200 5,412,700

งบดําเนินงาน 176,200 3,625,600 3,801,800
    ค่าตอบแทน 83,800 55,600 139,400

    ค่าใช้สอย 25,000 2,080,000 2,105,000

    ค่าวัสดุ 65,000 1,350,000 1,415,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,400 140,000 142,400

งบลงทุน 0 11,516,000 11,516,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 150,000 150,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 11,366,000 11,366,000

หน้า : 9/9



เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 โดยท่ี เป็นการสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2565  อาศัย อํานาจตามความ                   
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ . 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของ             
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 204,483,900 บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จํานวน 173,898,000 บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา จํานวน  15,208,600  บาท 
  - งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล จํานวน  15,377,300  บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจํานวน
รวมท้ังสิ้น 173,898,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 31,353,800 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,661,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 29,405,800 
  แผนงานสาธารณสุข 10,765,300 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,067,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 26,389,800 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7,994,900 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20,730,500 
ด้านการดําเนินงานอื่น  
  แผนงานงบกลาง 37,529,000 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 173,898,000 

  

 

/ ข้อ 5 งบประมาณ... 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 15,208,600 บาท ดังนี้  
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 1,157,100 
งบบุคลากร 5,022,500 
งบดําเนินงาน 6,573,000 
งบลงทุน 2,456,000 
งบรายจ่ายอ่ืน - 

รวมรายจ่าย 15,208,600 

 ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนท้ังสิ้น 15,377,300 บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง 1,785,000 
งบบุคลากร 2,015,300 
งบดําเนินงาน 1,417,000 
งบลงทุน 70,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 10,090,000 

รวมรายจ่าย 15,377,300 

 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ       
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบล       

 ข้อ 8. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลงมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้   
    

   ประกาศ ณ วันท่ี ......................................................................   
   

         

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

                                                                                                           (นายสนัติชัย ตังสวานิช) 
                                                                                             ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

       

       

       

 

(ลงนาม).................................................. 
    (นายอนุสรณ์  แสงกล้า)   

ตําแหน่ง นายอําเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน 

 ผู้ว่าราชการจงัหวัดระยอง 
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,633,417.59 776,240.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 571,744.15 83,258.62 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 1,230,683.13 11,870,000.00 -42.12 % 6,870,000.00
     ภาษีป้าย 4,366,089.00 4,211,017.00 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 189,980.00 185,160.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 21,761,230.74 6,486,358.75 16,520,000.00 11,320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 55,760.45 9,932.80 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 2,040.00 2,350.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,010,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 4,058,799.86 2,291,281.36 1,500,000.00 -67.33 % 490,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 36,000.00 36,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

67,450.00 64,700.00 53,000.00 0.00 % 53,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

18,400.00 23,800.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 11,980.00 19,600.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:28:09 หน้า : 1/4



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

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 152,790.00 151,900.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 36,913.00 34,359.50 50,000.00 -32.00 % 34,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 4,010.00 4,610.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 19,152.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 2,800.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 176,100.00 260,150.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3,080.00 2,220.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 27,600.00 8,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 752,759.00 544,485.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 35,688.00 26,056.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

485,322.00 443,570.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

49,500.00 44,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 60,150.00 62,250.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 52,000.00 62,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,540.00 2,140.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 20,555.00 14,985.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 2,000.00 1,284.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:28:09 หน้า : 2/4



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

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 284,970.00 261,780.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 56,994.00 52,356.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,466,201.31 4,453,461.66 2,776,000.00 2,751,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 3,994,250.00 3,990,600.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ดอกเบี้ย 3,679,993.49 3,741,951.27 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,674,243.49 7,732,551.27 5,100,000.00 5,100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 2,756,826.03 2,894,727.53 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,756,826.03 2,894,727.53 3,000,000.00 3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 19,500.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 165.00 86.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 494,531.50 585,121.75 300,000.00 -3.67 % 289,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 494,696.50 604,707.75 351,000.00 340,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 2,869,650.46 2,851,676.77 2,400,000.00 0.00 % 2,400,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 32,881,478.21 30,548,432.41 33,000,000.00 -0.05 % 32,985,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 35,840,914.62 33,285,577.98 33,000,000.00 0.00 % 33,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 2,157,011.70 3,253,369.99 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 15,933,841.93 14,009,374.50 13,068,800.00 0.00 % 13,068,800.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 286,917.62 307,009.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 140,268.64 124,156.28 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

8,612,466.00 5,438,576.00 6,366,200.00 0.00 % 6,366,200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 98,722,549.18 89,818,173.85 89,585,000.00 89,570,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 59,081,251.00 61,816,786.00 69,525,000.00 -11.09 % 61,816,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 59,081,251.00 61,816,786.00 69,525,000.00 61,816,000.00
รวมทุกหมวด 196,956,998.25 173,806,766.81 186,858,000.00 173,898,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 173,898,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 11,320,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 300,000 บาท

ลดลง 200,000 บาท เนื่องจากถูกยกเลิกโดย
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 30,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 6,870,000 บาท

ลดลง จํานวน 500,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 4,000,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงรับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 120,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,751,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท

ลดลง จํานวน 20,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 2,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,010,000 บาท

เนื่องจากจําแนกหมวดและประเภทรายรับใหม่

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 490,000 บาท

ลดลง จํานวน 1,010,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
โดยลดไปเปนค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 30,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 53,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 10,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 150,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 34,000 บาท

ลดลง จํานวน 16,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เนื่องจากได้รับถ่ายโอนมาจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

เนื่องจากแยกตามหมวดและประเภทรายรับใหม่

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

เนื่องจากแยกตามหมวดและประเภทรายรับใหม่

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 200,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 500 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2,500 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 450,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 25,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 50,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

เท่าปก่อน โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ลดลง จํานวน 1,000 บาท  เนื่องจากประมาณการ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 3,000,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 2,100,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 3,000,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 3,000,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 340,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เนื่องจากแยกตามหมวดและประเภทรายรับใหม่

ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ลดลง จํานวน 40,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
โดยลดไปเปนค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 289,000 บาท

ลดลง จํานวน 11,000 บาท  เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 89,570,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 2,400,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 32,985,000 บาท

ลดลง จํานวน 15,000 บาท เนื่องจากประมาณการให้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 33,000,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,500,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 13,068,800 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 6,366,200 บาท

เท่าปก่อน  โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง
ของปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 61,816,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 61,816,000 บาท

ลดลง จํานวน 7,709,000 บาท เนื่องจากประมาณการ
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 791,860 706,823 897,700 14.08 % 1,024,100

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,939 63,078 36,000 13.89 % 41,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 1,259,000 0 0 0 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,525,300 18,807,900 22,344,000 11.7 % 24,957,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,845,600 3,000,000 3,360,000 17.86 % 3,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 167,000 166,500 192,000 0 % 192,000

เงินสํารองจ่าย 0 16,540 700,000 -27.77 % 505,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 3,362,500

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 144,100

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 2,384,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง    จังหวัดระยอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

414,180 420,615 431,900 -2.69 % 420,300

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 192,500 176,100 47.7 % 260,100

ค่าบํารุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 187,100

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล 213,690.4 240,177.48 230,300 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม 150,936.59 142,058 200,000 -70 % 60,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

2,438,342.2 2,427,276 3,520,000 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 136,260 146,500 144,100 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,659,360 1,242,552 2,156,800 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000

รวมงบกลาง 28,724,128.19 27,572,519.48 34,438,900 37,529,000
รวมงบกลาง 28,724,128.19 27,572,519.48 34,438,900 37,529,000
รวมงบกลาง 28,724,128.19 27,572,519.48 34,438,900 37,529,000

รวมแผนงานงบกลาง 28,724,128.19 27,572,519.48 34,438,900 37,529,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

1,133,280 1,132,482 1,133,300 0 % 1,133,300

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 270,000 269,782 270,000 0 % 270,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 270,000 269,782 270,000 0 % 270,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

324,000 324,000 324,000 0 % 324,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,429,640 2,429,640 2,429,700 0 % 2,429,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,426,920 4,425,686 4,427,000 4,427,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,964,956.12 8,175,437.41 12,058,900 -48.45 % 6,216,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 23,446 124,600 27.85 % 159,300

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 184,000 324,000 -37.04 % 204,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,081,080 2,546,609.67 2,688,500 -52.52 % 1,276,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 111,080 165,067 177,200 -48.59 % 91,100

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 3/81



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

เงินอื่น ๆ 84,000 84,000 84,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,325,116.12 11,178,560.08 15,457,200 7,947,400
รวมงบบุคลากร 8,752,036.12 15,604,246.08 19,884,200 12,374,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 700,000 -100 % 0

ค่าเบี้ยประชุม 11,062.5 10,312.5 12,000 0 % 12,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 80,000 -62.5 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 62,400 74,400 75,000 0 % 75,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 75,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 85,962.5 84,712.5 967,000 217,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 11,691.51 16,303 1,556,400 6.1 % 1,651,400

ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 0 136,885.1 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 2,000 3,500 % 72,000

ค่าเบี้ยประกัน 0 24,069.79 50,000 0 % 50,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พระพรรษา

461,815.2 414,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เมืองแกลง

99,000 99,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
หมู่อาคารลดโลกร้อน

99,000 99,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง

189,000 198,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด
อาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด)

99,000 90,000 0 0 % 0

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 111,200.38 135,548.4 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 48,000 33,225 453,000 -11.7 % 400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

45,555 114,914 200,000 -62 % 76,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 114,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 246,000 137,000 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

182,310 0 0 100 % 200,000

โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 920,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติในระดับพื้นที่

4,390 0 40,000 0 % 40,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพ่อ
หลวง ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

21,625 0 141,700 -1.2 % 140,000

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า 33,020 0 70,000 0 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 132,002.98 401,361.6 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,783,610.07 1,899,306.89 3,683,100 3,453,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 318,694 123,248.5 400,000 -1 % 396,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,560.62 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,395 34,230 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 8,142.2 40,298.34 120,000 0 % 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,500 25,600 119,500 0 % 119,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 271,097.59 193,527.56 442,000 -12.26 % 387,800

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 80,540 23,697 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,361 90,910 150,000 -2 % 147,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 6,621.5 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 817,290.41 538,132.9 1,326,500 1,275,300
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 607,062.12 598,586.52 650,000 -5.69 % 613,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 14,823.78 9,405.3 70,000 0 % 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 41,690.11 33,535.04 100,000 0 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 63,641 256,737.8 150,000 0 % 150,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 121,980 127,972 166,000 -6.02 % 156,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 849,197.01 1,026,236.66 1,136,000 1,099,000
รวมงบดําเนินงาน 3,536,059.99 3,548,388.95 7,112,600 6,044,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 1,242,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 52,965 0 250,000 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,965 1,242,000 250,000 250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโค้งชนิดโพลี (ชุมชน
หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) และ
ชุมชนหนองกระโดง)

42,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซ
ล่าร์เซลล์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนในยาง 
และชุมชนหนองกระโดง)

42,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 84,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 136,965 1,242,000 250,000 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 8,000

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง

0 0 0 100 % 60,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

0 0 0 100 % 14,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 82,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 82,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 12,425,061.11 20,394,635.03 27,271,800 18,751,100

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 9/81



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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,170,998.71 0 0 100 % 2,574,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

15,917 0 0 100 % 10,700

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 0 0 100 % 78,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 539,640 0 0 100 % 705,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,000 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,819,555.71 0 0 3,416,500
รวมงบบุคลากร 2,819,555.71 0 0 3,416,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 79,200 102,800 148,800 0 % 148,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,800

รวมค่าตอบแทน 88,800 114,400 182,600 172,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 165,000 171,000 300,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 260,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,926 0 40,000 250 % 140,000

ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก 26,600 26,600 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 92,924 29,970 70,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,525 2,525 12,000 0 % 12,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทนกรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล

62,677 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

35,490 32,960 70,000 -64.29 % 25,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 45,000

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

0 390 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และ
หลักธรรมาภิบาล 

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมบริหารงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมือง
แกลงและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,860 23,651.3 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 418,002 287,096.3 682,000 622,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 94,658 103,545 340,000 -17.65 % 280,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,250 14,478.1 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,887 8,580 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 706.2 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,896.76 14,036 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,837 28,098 60,000 100 % 120,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 154,234.96 168,737.1 549,000 549,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,219.8 1,500 0 % 1,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,219.8 1,219.8 1,500 1,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 662,256.76 571,453.2 1,415,100 1,345,100
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องส่งขนาด 500 วัตต์พร้อมขยาย
สัญญาณ

0 0 72,700 -100 % 0

ลําโพง
7,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง 0 0 45,700 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 0 168,400 50,000
รวมงบลงทุน 7,000 0 168,400 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,488,812.47 571,453.2 1,583,500 4,811,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,509,510 0 0 100 % 4,481,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

26,765 0 0 100 % 32,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 0 0 100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 893,195.33 0 0 100 % 1,199,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,100 0 0 100 % 51,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,491,570.33 0 0 5,825,000
รวมงบบุคลากร 3,491,570.33 0 0 5,825,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 8,500 140,000 0 % 140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 98,000 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 43,500 60,600 105,600 0 % 105,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 152,200 73,800 335,600 335,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 2,026 3,458 320,000 0 % 320,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 65,700 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเบี้ยประกัน 3,529.93 3,529.93 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

86,640 113,320 150,000 -66.67 % 50,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการรณรงค์เชิญชวนและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

10,770 29,783.5 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ประหยัดน้ํามัน 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 141,743.1 82,160.4 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 310,409.03 232,251.83 735,000 735,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,192.1 147,010.2 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,262.6 2,000 0 % 2,000

วัสดุก่อสร้าง 1,455.2 813.2 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 173,640.76 110,646.5 280,000 -15 % 238,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,809.4 23,071.34 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 346,097.46 282,803.84 566,000 524,000
รวมงบดําเนินงาน 808,706.49 588,855.67 1,636,600 1,594,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 150,000 150,000
รวมงบลงทุน 0 0 150,000 150,000

รวมงานบริหารงานคลัง 4,300,276.82 588,855.67 1,786,600 7,569,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 207,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 207,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 207,500

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 4,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 221,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 20,214,150.4 21,554,943.9 30,641,900 31,353,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 559,670 575,600 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 7,205 10,700 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 824,100 601,200 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 2,442,069.67 2,615,400 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 233,827 247,900 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 4,066,871.67 4,050,800 0
รวมงบบุคลากร 0 4,066,871.67 4,050,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 4,066,871.67 4,050,800 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 551,760 0 0 100 % 887,100

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

17,460 0 0 100 % 32,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 784,860 0 0 100 % 323,800

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,317,978 0 0 100 % 2,920,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 246,627 0 0 100 % 217,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,918,685 0 0 4,380,100
รวมงบบุคลากร 3,918,685 0 0 4,380,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

67,400 25,200 76,000 -13.16 % 66,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 93,600 57,400 146,000 146,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 321 0 7,000 0 % 7,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

11,600 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการช่วยเหลือประชาชน 191,256.16 0 0 0 % 0

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

0 0 100,000 -50 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ

26,565 20,189 80,000 -25 % 60,000

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29,594 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 97,000 0 % 97,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

120,615 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 86,322.6 77,020.8 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 466,273.76 97,209.8 764,000 694,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 7,000 0 % 7,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 13,000 0 % 13,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,450 14,230 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 106,988.8 119,509.9 210,000 0 % 210,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 44,310 44,014 45,000 0 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,000 0 % 6,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 244,450 250,000 -20 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 153,748.8 422,203.9 614,000 564,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 89,185.07 84,344.18 100,000 0 % 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 36,189.54 29,857.28 38,000 0 % 38,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 9,210.13 9,094.43 14,000 0 % 14,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 134,584.74 123,295.89 152,000 152,000
รวมงบดําเนินงาน 848,207.3 700,109.59 1,676,000 1,556,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 222,500 700,000 0 % 700,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 222,500 700,000 700,000
รวมงบลงทุน 0 222,500 700,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง

0 25,000 25,000 0 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 25,000 25,000 25,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4,766,892.3 947,609.59 2,401,000 6,661,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,766,892.3 5,014,481.26 6,451,800 6,661,100

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 120,840 2,223,104.51 3,809,100 -80.05 % 759,800

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินวิทยฐานะ 0 228,200 270,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 1,872,925 1,964,300 -94.5 % 108,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 85,216 89,700 -86.62 % 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอื่น ๆ 0 67,200 186,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,840 4,476,645.51 6,379,100 939,800
รวมงบบุคลากร 360,840 4,476,645.51 6,379,100 939,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 18,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 18,000 36,000 36,000 36,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

10,720 850 10,000 -50 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

0 111,250 350,000 -14.29 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,960 1,790 90,000 -88.89 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 13,680 113,890 455,000 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,955 29,455 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 3,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 38,773.7 29,689 41,500 -5.06 % 39,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,808 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 350 9,555.1 10,000 -40 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 69,078.7 74,507.1 89,500 63,400
รวมงบดําเนินงาน 100,758.7 224,397.1 580,500 424,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 461,598.7 4,701,042.61 7,009,600 1,414,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,680,900 0 0 100 % 2,873,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 186,000

เงินวิทยฐานะ 109,200 0 0 100 % 312,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,473,140.28 0 0 100 % 2,010,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 55,764 0 0 100 % 78,000

เงินอื่น ๆ 67,200 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,386,204.28 0 0 5,459,900
รวมงบบุคลากร 3,386,204.28 0 0 5,459,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 12,000 12,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 3,600 % 370,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

0 51,500 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

18,880 68,495 60,000 -73.33 % 16,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 38,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,135,642 2,156,921 2,332,800 4.06 % 2,427,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,154,522 2,276,916 2,412,800 2,861,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,873 45,745 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,993.8 0 60,000 -83.33 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 46,885 32,440 50,000 12,953.6 % 6,526,800

ค่าอาหารเสริม (นม) 4,524,874.8 4,645,705.08 6,488,300 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 19,741.5 19,728.66 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 50,000 -14.8 % 42,600

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 4,950 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,900 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 10,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,982 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 30,000 20,232 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 4,706,300.1 4,767,750.74 6,808,300 6,739,400
รวมงบดําเนินงาน 6,860,822.1 7,044,666.74 9,233,100 9,612,900

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้บุนวม 79,000 79,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
30,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้อง
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

80,400 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
40,000 BTU พร้อมติดตั้งในห้องสมุด 
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

102,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 19,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สําหรับครู 2,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ ๔ ชั้นโล่ง 19,600 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 22,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสําหรับครู 15,000 0 0 0 % 0

โต๊ะหน้าขาว 0 24,000 0 0 % 0

พัดลมโคจร 0 85,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 500 วัตต์ 
เพาะเวอร์ มิกเซอร์

56,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดหาครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สําหรับ
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา 430,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 855,600 188,800 50,000 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 855,600 188,800 200,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 12,461,000 11,645,400 12,376,000 3.98 % 12,868,800

รวมเงินอุดหนุน 12,461,000 11,645,400 12,376,000 12,868,800
รวมงบเงินอุดหนุน 12,461,000 11,645,400 12,376,000 12,868,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 23,563,626.38 18,878,866.74 21,809,100 27,991,600
รวมแผนงานการศึกษา 24,025,225.08 23,579,909.35 28,818,700 29,405,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 588,360 1,899,835.64 3,083,200 -62.65 % 1,151,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 9,050 21,300 -49.77 % 10,700

เงินประจําตําแหน่ง 18,000 39,116 60,000 0 % 60,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 159,680 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 3,527,491 5,325,600 -97.97 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 339,719 527,300 -97.72 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,360 5,974,891.64 9,017,400 1,342,300
รวมงบบุคลากร 606,360 5,974,891.64 9,017,400 1,342,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 4,800 10,000 6,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 909.5 5,000 5,000 0 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 25,910 20,000 -65 % 7,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,525.5 7,237.6 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 12,435 38,147.6 45,000 42,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 49,582 29,505 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,431.45 36,948.1 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 119,013.45 66,453.1 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 136,248.45 109,400.7 155,000 148,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (กองสาธารณสุขฯ) 0 11,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 11,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 742,608.45 6,095,792.34 9,172,400 1,490,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 835,860 0 0 100 % 953,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,700

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 230,160 0 0 100 % 943,200
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,066,020 0 0 1,991,800
รวมงบบุคลากร 1,066,020 0 0 1,991,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 62,000 2,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 9,924 0 256,000 -60.94 % 100,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 68,270 68,270 75,900 3.56 % 78,600

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,580 0 7,000 -100 % 0

ค่าเบี้ยประกัน 1,719.49 9,069.32 14,100 0 % 14,100
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

37,165 2,910 40,000 -75 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการตลาดสีเขียว 16,270 2,385 40,000 -12.5 % 35,000

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 111,555 99,600 150,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ผู้ขายของในตลาด

23,450 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 12,140 0 30,000 -100 % 0

โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 21,930 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 16,020 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์แม่น้ําประแสร์ 43,970 17,450 90,000 -44.44 % 50,000

โครงการอบรมการจัดการน้ําเสียชุมชน 17,801.61 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

0 29,415 45,000 -33.33 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,040 50,000 0 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 385,795.1 231,139.32 888,000 457,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,650 16,471.7 20,500 0 % 20,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,648.3 13,487.35 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 950 15,735 25,000 -20 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 306,173.01 350,000 -57.14 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 54,400 95,733.1 118,700 -4.47 % 113,400

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 93,648.3 447,600.16 539,200 323,900
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 229,229.01 249,685.2 350,000 0 % 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,649.08 20,205.88 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 259,878.09 269,891.08 400,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 739,321.49 948,630.56 1,889,200 1,183,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช๊อตสุกรให้สลบด้วยไฟฟ้า 0 45,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 45,000 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 397,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งรางระบายน้ําฝน และหลังคา
คลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาคาร
ตลาดสดเทศบาล 1

0 250,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณตลาดสด
เทศบาล 1

0 147,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบล
เมืองแกลง (ส่วนสกปรก)

0 751,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,545,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 1,590,500 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,805,341.49 2,539,130.56 1,889,200 3,175,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 535,620 0 0 100 % 1,277,100
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

18,000 0 0 100 % 32,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 681,720 0 0 100 % 815,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,337,340 0 0 2,197,000
รวมงบบุคลากร 1,337,340 0 0 2,197,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 204,000 -41.18 % 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 214,000 122,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 11,457 453,000 -17.22 % 375,000

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ

292,500 273,000 0 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

1,520 12,900 5,000 -40 % 3,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
(โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ในด้านการสาธารณสุข
ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี)

0 40,800 0 0 % 0

โครงการควบคุมหนอนพยาธิในนักเรียน 40,524 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (โครงการ
อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริในด้านการสาธารณสุข
ของ
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี)

0 94,995 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน
(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
ด้าน
การสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี)

0 53,445 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ 0 0 360,000 0 % 360,000

โครงการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก 7,316 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 31,570 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอชุมชนในพระราช
ประสงค์

64,382 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,594.3 20,437 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 407,836.3 538,604 888,000 793,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,170 13,010 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,930 2,998 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,950 52,105 15,000 0 % 15,000
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วัสดุก่อสร้าง 0 4,833.19 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,624.25 1,970.52 5,000 -32 % 3,400

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000 218,782 10,000 -48 % 5,200

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 8,228 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 8,696.96 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 41,674.25 310,623.67 71,000 62,600
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 47,854.36 43,773.99 49,500 1.01 % 50,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,782.62 2,090.78 8,000 -50 % 4,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,370.49 2,473.15 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 13,657.13 15,151.2 17,700 -9.6 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 65,664.6 63,489.12 80,200 75,000
รวมงบดําเนินงาน 515,175.15 912,716.79 1,253,200 1,052,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง (กองสาธารณ
สุขฯ)

0 9,200 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาล (รถตู้) 0 0 0 100 % 2,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ป้ายไฟวิ่ง 0 0 23,200 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,200 53,200 2,530,000
รวมงบลงทุน 0 9,200 53,200 2,530,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลงแก้วกล้า

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพลงช้างเผือก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบใหญ่

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสารนารถ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมท่าตะเคียน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 320,000 320,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,852,515.15 921,916.79 1,626,400 6,099,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,400,465.09 9,556,839.69 12,688,000 10,765,300
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 606,900

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,095,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,702,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,702,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,100

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,100
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 15,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

0 0 0 100 % 50,000

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 0 0 0 100 % 35,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0 0 0 100 % 350,000

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมือง
แกลง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 350,000

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนว
ทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,215,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 44/81



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

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,360,100

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 3,067,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 3,067,800

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 786,660 1,456,200 2,816,800 -100 % 0
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 67,200 67,200 67,200 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 623,380 565,500 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 3,855,045.14 2,856,600 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 342,905 240,400 -100 % 0

เงินอื่น ๆ 67,200 67,200 67,200 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 921,060 6,411,930.14 6,635,000 0
รวมงบบุคลากร 921,060 6,411,930.14 6,635,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 29,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,000 25,000 59,000 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

9,836 850 5,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 856 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,692 850 12,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,986 16,532.2 20,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 22,986 16,532.2 23,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,742.52 1,692.48 2,400 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,742.52 1,692.48 2,400 0
รวมงบดําเนินงาน 61,420.52 44,074.68 96,400 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดิน 0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 150,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 150,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 982,480.52 6,456,004.82 6,881,400 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 258,360 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,060 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 279,420 0 0 0
รวมงบบุคลากร 279,420 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 6,278.38 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 2,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,684 52,380 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,684 58,658.38 62,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 359,680.5 318,094.95 700,000 -100 % 0
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,030 1,270 10,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,751.2 52,179.2 59,600 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 520.9 609.45 6,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 420,982.6 372,153.6 782,600 0
รวมงบดําเนินงาน 443,666.6 430,811.98 844,600 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบุญ
มี (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

0 24,685.43 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยพล
งช้างเผือก 3
(เลี้ยวขวาหลังวัด) (ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 0 131,500 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 
4 (เส้นที่ 2) (ชุมชนมาบใหญ่)

0 22,482.3 0 0 % 0
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
แยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 
4 (เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

0 31,868.34 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโรง
เลื่อยบ้านเฮียตุ้น จรดคลอง (ชุมชนดอน
มะกอก)

0 81,186.25 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน 2 
แหลม ต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)

0 39,257.76 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
บ้านบึง - แกลง
ข้างบริษัทโตโยต้า สาขาแกลง (ชุมชนสาร
นารถ)

0 0 213,600 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
มาบใหญ่  ซอย 4 (ชุมชนมาบใหญ่)

0 13,262.11 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 5 (ชุมชนแหลมยาง)

0 57,137.46 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนน
แหลมยาง ซอย 7 (ชุมชนแหลมยาง)

0 23,428.72 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ
หัวสะพานยาวไปถึงบ้านลุงออ (ชุมชนแหลม
ท่าตะเคียน)

0 56,285.21 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนายชอุ่ม งามดี (ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 94,800 -100 % 0
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โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ (ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์
ทอง, ชุมชนในยาง และชุมชนสารนารถ)

854,384 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 854,384 349,593.58 439,900 0
รวมงบลงทุน 854,384 349,593.58 489,900 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,577,470.6 780,405.56 1,334,500 0
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 282,300 0 0 100 % 328,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,128,360 0 0 100 % 1,256,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 111,060 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,521,720 0 0 1,704,400
รวมงบบุคลากร 1,521,720 0 0 1,704,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 41,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 41,000 48,000 48,000 48,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 51/81



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

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 2,993,300 39.74 % 4,182,700

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 6 แห่ง

595,595 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการดูแล
รักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 
แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 3 แห่ง

0 492,321.2 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ 
(สวนสุขภาพและสวนหย่อมรวม 9 แห่ง)

534,113.36 612,088.4 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทาง
ถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง

0 290,880 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะ
กลางรวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทาง
ถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง

327,119.1 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และ
บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ

795,348.4 723,877 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาสุขศาลา
เยียวยาโลกร้อน

190,590.4 190,590.4 0 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 2,000 50 % 3,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสวนสมุนไพร 44,820 0 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 136,000 -4.41 % 130,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

1,500 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,965 97,625 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 2,523,051.26 2,407,382 3,331,300 4,520,700
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,669.2 1,391 15,000 0 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 4,879.2 17,400 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,298.9 5,150 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 135,688.1 111,161.06 256,400 -19.66 % 206,000
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วัสดุการเกษตร 68,501.5 204,235.23 885,500 0 % 885,500

วัสดุเครื่องแต่งกาย 385.2 1,984.85 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 228,422.1 341,322.14 1,376,900 1,326,500
รวมงบดําเนินงาน 2,792,473.36 2,796,704.14 4,756,200 5,895,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 100,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 4,314,193.36 2,796,704.14 4,856,200 7,699,600
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 630,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,700

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 237,506 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,084,774 0 0 100 % 4,777,500
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 445,081 0 0 100 % 489,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,767,361 0 0 5,907,900
รวมงบบุคลากร 4,767,361 0 0 5,907,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 520,200 475,200 648,300 34.75 % 873,600

รวมค่าตอบแทน 520,200 475,200 648,300 873,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 9,890 18,820 6,167,900 -4.32 % 5,901,700

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 22,470 10,000 20 % 12,000

โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอก
ดําเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทําความ
สะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม

3,055,500 2,860,500 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 
จํานวน 4 เส้น รวมซอย

758,736.02 499,950 0 0 % 0

โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน 11 
เส้น รวมซอย

1,568,522.34 1,107,000 0 0 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ 12,175 6,012 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 773,734.95 461,045.35 1,150,000 -26.09 % 850,000

รวมค่าใช้สอย 6,178,558.31 4,975,797.35 7,407,900 6,813,700
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 460.1 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,153.4 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 130,760 144,170 180,000 -16.67 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 131,935.28 20,677.75 200,000 0 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 237,059.98 176,287 550,000 -36.36 % 350,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,326,655.65 2,243,616.56 3,000,000 0 % 3,000,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 9,960 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 12,180 30,042.5 175,000 0 % 175,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,838,590.91 2,633,367.31 4,265,000 4,035,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 114,824.01 96,718.3 250,000 0 % 250,000
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 1,303.26 1,072.14 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 116,127.27 97,790.44 260,000 260,000
รวมงบดําเนินงาน 9,653,476.49 8,182,155.1 12,581,200 11,982,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที (กองสาธารณสุขฯ)

0 18,200 0 0 % 0

ปั้มจุ่มดูดโคลน ขนาด 2 นิ้ว (กองสาธารณ
สุขฯ)

0 6,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 114,414.32 800,000 0 % 800,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 138,614.32 800,000 800,000
รวมงบลงทุน 0 138,614.32 800,000 800,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 14,420,837.49 8,320,769.42 13,381,200 18,690,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 21,294,981.97 18,353,883.94 26,453,300 26,389,800
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 532,320 575,300 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 1,172,040 1,219,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,704,360 1,794,700 0
รวมงบบุคลากร 0 1,704,360 1,794,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 1,704,360 1,794,700 0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 506,374 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,126,680 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,180 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,639,234 0 0 0
รวมงบบุคลากร 1,639,234 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 5,700 0 0 % 0
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ค่าเช่าบ้าน 56,000 47,500 60,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,970 9,900 38,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 59,970 63,100 98,800 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

122,850 14,736 25,000 -100 % 0

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 20,596 25,810 35,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 219,200 0 450,000 -100 % 0

โครงการภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมือง
แกลง

257,685 95,590 300,000 -100 % 0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูง
อายุ

179,610 197,085.7 350,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพทําไม้กวาด 20,000 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39,925 36,170 50,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 59/81



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

โครงการอบรมความรู้ให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้
พิการ

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 859,866 369,391.7 1,310,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,910 0 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,920 21,057.6 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 14,830 21,057.6 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 934,666 453,549.3 1,428,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 8,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,700 0 5,000 0
รวมงบลงทุน 8,700 0 5,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2,582,600 453,549.3 1,433,800 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,582,600 2,157,909.3 3,228,500 0
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 260,280 275,640 293,800 85.5 % 545,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 260,280 275,640 293,800 545,000
รวมงบบุคลากร 260,280 275,640 293,800 545,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,880 25,920 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 41,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 70,880 73,920 78,000 78,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดปลวก 41,000 41,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 4,000 4,000 60,000 0 % 60,000

ค่าเช่าทรัพย์สิน 0 100,000 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

35,910 8,229 10,000 -50 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 247,382 0 320,000 0 % 320,000

โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครอง-
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 38 เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 8,000,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 151,674 141,626 200,000 0 % 200,000

โครงการจัดงานวันเทศบาล 10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

289,437.04 0 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง

41,290 41,290 50,000 0 % 50,000

โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 59,440 69,686 80,000 -100 % 0

โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม่

29,840 30,740 50,000 -20 % 40,000

โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น 13,460 0 50,000 -100 % 0
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 10)

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมือง
แกลง

93,242 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล 149,969 0 150,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดก
ไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ 9,900 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโร
หณะ

149,910 148,376 150,000 0 % 150,000

โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน 3,822,882.5 0 4,000,000 0 % 4,000,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 247,437.66 248,688.49 250,000 -16 % 210,000
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โครงการห้องสมุดเพื่อประชาชน 23,360 21,870 50,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,895 108,040.1 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 5,449,529.2 963,545.59 14,440,000 5,670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,475 16,540 7,500 0 % 7,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,870 38,440 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,835 12,805 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 70,117.1 13,444.62 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 4,000 -15 % 3,400

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 490 0 0 % 0

วัสดุกีฬา 0 5,600 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000 9,442.75 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 143,297.1 96,762.37 157,500 156,900
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 994,315.45 906,393.52 1,305,000 9.96 % 1,435,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 994,315.45 906,393.52 1,305,000 1,435,000
รวมงบดําเนินงาน 6,658,021.75 2,040,621.48 15,980,500 7,339,900
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 40,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์ เพาเวอร์มิกเซอร์
พร้อมติดตั้ง

323,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสื่อการสอน ขนาดไม่
น้อยกว่า 15 นิ้ว 

15,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 379,600 0 50,000 50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000 60,000
รวมงบลงทุน 379,600 0 110,000 110,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
จังหวัดระยอง

8,000 0 8,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี
อําเภอแกลง

32,121.9 0 60,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยอง

11,800 14,000 14,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 156,250 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 208,171.9 14,000 82,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 208,171.9 14,000 82,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

7,506,073.65 2,330,261.48 16,466,300 7,994,900

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7,506,073.65 2,330,261.48 16,466,300 7,994,900
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,122,800
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 77,900

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 85,200

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 0 0 0 100 % 506,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,792,500
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,792,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 49,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 83,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 67/81



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

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 65,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,400
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 176,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,968,700
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 320,640 0 0 100 % 1,003,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 519,120 0 0 100 % 591,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 15,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,300,950 0 0 100 % 1,853,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 90,976 0 0 100 % 135,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,231,686 0 0 3,620,200
รวมงบบุคลากร 2,231,686 0 0 3,620,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 43,500 45,600 45,600 0 % 45,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 52,700 50,300 55,600 55,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 420,000 345.24 % 1,870,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

2,400 0 8,000 -37.5 % 5,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 36,890 144,762.55 150,000 33.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 39,290 144,762.55 578,000 2,080,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,980 7,350 10,000 20 % 12,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 700,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 164,116.6 190,698.64 300,000 0 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,678.7 5,440 40,000 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 127,129.06 105,236.3 252,000 11.9 % 282,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,300 7,490 40,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 346,204.36 316,214.94 644,000 1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 108,106.71 112,152.28 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 108,106.71 112,152.28 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 546,301.07 623,429.77 1,417,600 3,625,600
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม แบบธรรมดา ชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 1 ลิปดา (กองช่าง)

0 85,000 0 0 % 0

เครื่องเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีต (กองช่าง) 0 97,000 0 0 % 0

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ขนาดความยาว 
5 เมตร (กองช่าง)

0 3,000 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 6,100 100,000 50 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 191,100 100,000 150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ 
(ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า))

0 0 1,900,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนซอยตรงข้ามบ้านนาย
ประสงค์ คําศิริ
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)

0 0 0 100 % 283,000

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร
เรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

390,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ํา
บริเวณหลังหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชน
แหลมท่าตะเคียน)

0 0 0 100 % 3,978,000

โครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุก
เฉินจากการออกกําลังกายประจําสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชน
โพธิ์เงิน)

0 140,000 0 0 % 0

โครงการจัดทําอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เนิน
ชะลอความเร็ว)
(ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า))

0 0 0 100 % 250,000

โครงการติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียน
อยู่เมืองแกลงวิทยา

16,000 0 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
บริเวณเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์
พร้อมครุภัณฑ์ประจําห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

414,900 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3
(ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

0 0 0 100 % 2,777,000
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) 
ถนนหนองแหวน
(ชุมชนหนองแหวน)

0 0 0 100 % 631,000

โครงการปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

0 176,000 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

0 0 7,000 1,142.86 % 87,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

0 37,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างจุดรวมน้ํา คสล. บริเวณ
ถนนแหลมยาง
ลํารางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านข้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนอยู่
เมืองแกลงวิทยา

317,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนน
เทศบาล 3 ซอย 6 บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลหลานรัก (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

421,500 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างบ้าน
นายโกมินทร์
(ชุมชนในยาง) 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้าง
ร้านกล่องดินสอ
(ชุมชนหนองแหวน) 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยนพเก้า 
ซอย 9 (ต่อจากของเดิม) 
(ชุมชนหนองแตงโม) 

0 0 98,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนาย
เผชิญ  เฉลียว
(ชุมชนในยาง)

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปู่
เกิด (ชุมชนแหลมยาง) 

0 0 194,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนบ้านนา ซอย 3 ต่อจากของเดิม (บ้าน
คุณสมชายถึงบ้านคุณจั่น)(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 122,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนมาบใหญ่หลังห้องแถวคุณโอ๋ (ชุมชน
หนองแตงโม)

0 1,555,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตา
ฮะ)(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 493,826.8 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนสุนทรโวหารซอย 9 (บ้านนาย
ประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

0 1,394,999.55 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง (ซอยบ้านนายยอด ช่าง
เหล็ก)(ชุมชนแหลมยาง)

0 294,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจาก
ถนนแหลมยาง ซอย 4 (ซอยบ้านนาย
จําลอง หมั่นสมัคร)(ชุมชนในยาง)

0 114,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยก
ระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับ ซอย 4 
(เส้นที่ 3) (ชุมชนมาบใหญ่)

661,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
ซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก)

0 0 786,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างที่
จอดรถร้านฟิวชั่น
(ชุมชนสารนารถ) 

0 0 61,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้าน
เพิ่มเชียงกง (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนอง
แหวน)

0 780,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
บ้านลุงอํานวย ยั่งยืน (ชุมชนแหลมท่า
ตะเคียน)

446,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยข้าง
โรงเทียน (บ้านครูมิตรจิต ตากมัจฉา) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

474,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยจัน
ทวิทย์ (ชุมชนหนองแตงโม)

0 394,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้าน
ป้าสง่า สมัยมงคล ซอยแยกจากถนนบ้าน
นา ซอย 3(ชุมชนโพธิ์เงิน)

135,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนมาบใหญ่ ซอย 4 
(ชุมชนมาบใหญ่)

583,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยก
จากถนนศาลาตาผ่อง (หลังร้านขายปุ๋ย) 
(ชุมชนหนองแหวน)

339,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจาก
ของเดิมไปจรดคลองประแสร์ ซอยโรงเลื่อย 
(บ้านเฮียตุ้น) (ชุมชนดอนมะกอก)

598,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้า 
ซอย 9 (สาย 3 ) (ชุมชนหนองแตงโม)

523,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) 

0 0 1,071,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
ท่อระบายน้ํา
ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง)

0 0 424,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ํา
ถนนนพเก้า 5 (พิเศษ) (ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 600,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้าง
เผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก) 
(ชุมชนพลงช้างเผือก)

0 730,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจาก
ถนนบ้านบึง-แกลง (บริเวณหน้าอีส
โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด) (ชุมชนหนอง
แหวน)

894,353 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ํา 
คสล.ย่านชุมชน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

379,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ําบริเวณวงเวียนใน (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

59,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay) ถนนหนองกันเกรา ซอย 
2 (ซอยหลังโรงงานญี่ปุ่นไปคลองถม) 
(ชุมชนสารนารถ)

2,990,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิว
จราจร (Overlay)
และปรับปรุงทางเท้า ถนนเทศบาล 2
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 5,009,000 -100 % 0

โครงการงานทางม้าลายและอํานวยความ
ปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนภายในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 770,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชนหนองแหวน , 
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน , ชุมชนพลงช้าง
เผือก , ชุมชนมาบใหญ่ , ชุมชนสุนทร
โวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์
เงิน)

0 0 0 100 % 2,860,000

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อแยกและป้ายชื่อ
ซอย (ชุมชนโพธิ์เงิน ชุมชนสุนทรโวหาร 
และชุมชนหนองกระโดง)

96,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งป้ายบอกทางในเขตชุมชน 
(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนโพธิ์เงิน)

0 249,777.41 0 0 % 0

โครงการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตําบลเมืองแกลง

0 400,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนจากบ้านตาเมฆไป
โรงสูบน้ําประปา
หนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)

0 0 457,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนนพเก้าล่าง (มาบ
ใหญ่ ซอย 5)
(ชุมชนหนองแตงโม)

0 0 338,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบ
ถนนสุขุมวิท (ชุมชนแหลมยาง, ชุมชนใน
ยาง, ชุมชนโพธิ์ทอง และชุมชนสุนทร
โวหาร)

3,100,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า
ถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทร
โวหาร)

0 0 1,950,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 0 3,223,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ
(ชุมชนสารนารถ)

0 0 501,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร
(ชุมชนสุนทรโวหาร)

0 0 2,546,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล 
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 2,094,177.9 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่
แยกท่าฉลอง
(ชุมชนโพธิ์เงิน)

0 0 225,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) 
ต่อจากของเดิมถึงบ้านหมอน้อยถนนมาบ
ใหญ่ ซอย 5 (ชุมชนหนองแตงโม)

277,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay 
ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 
7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้ว
กล้า)

0 2,798,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ํา ถนนเทศบาล 3 
ซอย 1 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

0 275,500 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมรางวี คสล
.ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) 
แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเกาะหนองโบสถ์ 
(ช่วงที่ 1) (ชุมชนในยาง)

0 4,818,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อมรางวี คสล
.ทั้ง 2 ฝั่ง
พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
ถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่ 2) กม. 
0+684 ถึง
1+459 (ชุมชนในยาง)

0 0 6,083,000 -100 % 0

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K)

0 0 80,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:30 หน้า : 80/81



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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,117,053 17,639,181.66 26,153,000 11,366,000
รวมงบลงทุน 13,117,053 17,830,281.66 26,253,000 11,516,000

รวมงานก่อสร้าง 15,895,040.07 18,453,711.43 27,670,600 18,761,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15,895,040.07 18,453,711.43 27,670,600 20,730,500

รวมทุกแผนงาน 129,409,556.75 128,574,459.83 186,858,000 173,898,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 173,898,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 37,529,000 บาท
งบกลาง รวม 37,529,000 บาท

งบกลาง รวม 37,529,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 1,024,100 บาท

- สําหรับจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
พนักงานจางและเงินเพิ่มๆของพนักงานจาง โดยใชฐานคาจาง
ขั้นต่ําเดือนละ 1,650 บาท และใชฐานคาจางสูงสุดไมเกิน
15,000 บาท 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0025/สท.ว 492 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 
เรื่อง กําหนดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม พ.ศ. 2555
2. หนังสือสํานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง 
ที่ รย 0030/สท.ว 2591 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 
เรื่อง อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปพ.ศ. 2556 
3. หนังสืออําเภอแกลงที่ รย.0023.7/ว 431 
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 41,000 บาท

- สําหรับจายสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 0.20 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งป เพื่อใหความคุมครองลูกจางที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานใหแก
นายจาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 24,957,600 บาท

- สําหรับจายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,960,000 บาท

- สําหรับจายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ 
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท

- สําหรับจายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหกับผูปวยโรคเอดส์
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2565 ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แกผูดอยโอกาสทางสังคม และโครงการสรางหลักประกัน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1

เงินสํารองจาย จํานวน 505,600 บาท

- สําหรับจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นไดตามความเหมาะสม 
การอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเป็นอํานาจของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
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รายจายตามขอผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 420,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)
- เป็นไปตาม
1. หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอแกลง
ที่ รย. 0037.7/028 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง แจงประชาสัมพันธ์การสมัครเขารวมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ขอ 8 องค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น ตกลงสมทบเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในอัตรารอยละของเงินที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ  (3) เทศบาลตําบล สมทบเงินไมนอยกวา
รอยละ 50 กรณีรายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หนาที่ 209
ลําดับที่ 2   

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 260,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการจราจร คาแผงกั้นจราจร 
กรวยยางจราจรสีแดง ป้ายหามเขา ป้ายหยุด ป้ายจอดรถ
ประจําทาง หามเลี้ยวซาย/ขวา สัญญาณไฟกระพริบ,
แผงไฟหยุดตรวจ กระจกโคงมน และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจาย
และเบิกจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
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คาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 187,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาล และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- โดยคํานวณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
วิธีคํานวณรายรับจริงประจําปที่ผานมา (งบประมาณทั่วไป 
ประจําป 2563) จํานวน  180,144,726.58 บาท (หักเงินกู, 
เงินจายขาดเงินสะสม, เงินอุดหนุนทุกประเภท) 
จํานวน 68,138,745.77 บาท คงเหลือ 112,005,980.81 บาท
คิดเป็นรอยละ 1/6  (112,005,980.81 x 0.00167) 
เป็นเงิน 187,049.98 บาท ปัดเศษเป็น  187,100 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม
พ.ศ. 2555

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 144,100 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ 
(ช.ค.บ.) และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวย
คาครองชีพผูรับบํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 1–16) และที่แกไขเพิ่มเติม 
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 2,384,600 บาท

- สําหรับจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํา
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 391 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 วาดวยวิธีปฎิบัติในการขอรับ
บําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจางประจํา
จํานวน 11 อัตรา 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว 2444 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ในกรณีผูรับ
บําเหน็จรายเดือน หรือผูรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแกความตายใหจายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวน
สิบหาเทาของบําเหน็จรายเดือน
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 3,362,500 บาท

- โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม กรณีจายจากรายไดของ
เทศบาล (ไมรวมพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค
และเงินอุดหนุน)
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
เรื่อง กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปสมทบเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวง
กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จบํานาญดํารงชีพ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
3. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการสงเสริมสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- วิธีคํานวณ รายไดตามประมาณการรายรับ ประจําป
งบประมาณ 2565 จํานวน 173,898,000 บาท 
หักดวยพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและ
เงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 
61,816,000 บาท เป็นเงิน 112,082,000 บาท 
คิดเป็นรอยละ 3 เป็นเงิน 3,362,460 บาท
ปัดเป็น 3,362,500 บาท
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เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสิ่งแวดลอม 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส (อกคม) 1004/54 
ลงวันที่ 29 มกราคม  2557 เรื่อง มติคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการดานจัดการมลพิษ ครั้งที่ 6/2556 แหงมาตรา 89 
และมาตรา 93 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ในอัตรา รอยละ 3.5 ของรายรับจาก
คาบริการและคาปรับที่จัดเก็บ (คากําจัดขยะ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 209 ลําดับที่ 1

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหกับขาราชการ/พนักงาน
ที่ถึงแกความตาย
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ
กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจาง
ถึงแกความตาย พ.ศ. 2561

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหกับพนักงานจาง
ที่ถึงแกความตาย
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ
กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจาง
ถึงแกความตาย พ.ศ. 2561

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาทําศพ ใหกับลูกจางประจํา
ที่ถึงแกความตาย
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ
กรณีพนักงานเทศบาล ผูรับบํานาญ ลูกจาง และพนักงานจาง
ถึงแกความตาย พ.ศ. 2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 18,751,100 บาท

งบบุคลากร รวม 12,374,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,427,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,133,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน-
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2557 คํานวณจากรายไดตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ)  
ของปงบประมาณที่แลวมา (2563)  ทั้งนี้ไมรวมเงินกู 
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 180,144,726.58 บาท 
คงเหลือ 112,005,980.81  บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหกับนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2
พ.ศ.2557 คํานวณจากรายไดตามงบการเงินประจําป
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ)
ของปงบประมาณที่แลวมา (2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 180,144,726.58 บาท
คงเหลือ 112,005,980.81  บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหกับนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน-
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ.2557  คํานวณจากรายไดตามงบการเงินประจําป
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ) 
ของปงบประมาณที่แลวมา (2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู 
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 180,144,726.58  บาท 
คงเหลือ 112,005,980.81  บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหกับเลขานุการ-
นายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา-
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
คํานวณจากรายไดตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ)
ของปงบประมาณที่แลวมา (2563)  ทั้งนี้ไมรวมเงินกู
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 180,144,726.58 บาท 
คงเหลือ 112,005,980.81  บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,429,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา-
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
คํานวณจากรายไดตามงบการเงินประจําป 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ)
ของปงบประมาณที่แลวมา (2563)  ทั้งนี้ไมรวมเงินกู
เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
จํานวน 180,144,726.58 บาท 
คงเหลือ 112,005,980.81  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,947,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 6,216,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 159,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
เงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  หัวหนาฝายฯ ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบฯ
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,276,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 91,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 6,044,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมของกรรมการที่สภาเทศบาล
แตงตั้งขึ้น กรรมการตางๆ และการประชุมตาง ๆ 
ตามระเบียบวาดวยการนี้

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูไดรับบํานาญ
ที่มีสิทธิเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 3,453,400 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,651,400 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 274,400 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ
ดัดแปลงตอเติมเสริมสรางครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
เชน คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ คาทาสีตีเสน
เนินชะลอความเร็ว และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จํานวน  720,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จํานวน 3 คน
และอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 1 คน
 - เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1

โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมูอาคาร
ลดโลกรอน งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดหมูอาคาร
ลดโลกรอน ปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 192 ลําดับที่ 3

โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณ 216,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 2 คน ปฏิบัติงานใน
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง 
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- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 192 ลําดับที่ 1

โครงการจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ
(อาคารหองสมุด) งบประมาณ 108,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
หอประวัติ (อาคารหองสมุด) ปฏิบัติงานในวันจันทร์ - 
วันอาทิตย์ วันละ 8 ชั่วโมง จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
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บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 192
ลําดับที่ 2

โครงการเชาเครื่องถายเอกสาร งบประมาณ 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร 
อัตรา 6,800 บาท/เดือน ปริมาณการถายขั้นต่ํา 
20,000 แผน/เดือน แผนที่ 20,001 ขึ้นไป คาบริการ
แผนละ 0.30 บาท 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 30 ลําดับที่ 1

โครงการสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลตามโครงการ
สํารวจความพึงพอใจ ประเมินผล ในมิติความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ตลอดจนคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
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ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 216 
ลําดับที่ 8

คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ 
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง  จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆ 
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสรางติดตั้งภายใน
เขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการฟ้องรองคดีความของเทศบาล,
คารังวัดที่ดิน,คาธรรมเนียมตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเบี้ยประกัน จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถราชการ ไดแก รถสวนกลาง 
รถประจําตําแหนง และรถรับรอง ที่เทศบาลตําบลเมืองแกลง
ไดมาโดยการซื้อ การรับบริจาคหรือไดรับความชวยเหลือ และ
ไดขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเพื่อใช
ในการปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 400,000 บาท
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คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น) จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน, ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
กิจการของเทศบาล และใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ 
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาใชจายในการประชุมราชการ  จํานวน 100,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร เครื่องดื่ม
ตางๆ ในการจัดประชุมราชการ สําหรับผูเขารวมประชุมและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของกับการประชุม เชน คาเชาหอง
ประชุม คาดอกไมตกแตงสถานที่ประชุม เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร เครื่องดื่ม

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:29 หนา : 21/228



ตางๆ คาเชาหองประชุม คาดอกไม คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ 
ในการเตรียมการรับเสด็จ ระหวางการรับเสด็จสงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จพระมหากษัตริย์ พระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ ใหเป็นไปดวยความเรียบรอยและ
สมพระเกียรติและประชาชนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย์ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน
กรณีอุบัติเหตุจากเทศบาล ตลอดจนรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 76,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 ของคณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
และพนักงาน/พนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 114,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ และ
คาลงทะเบียนการประชุมใหญสันนิบาตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเครื่องไทยธรรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางนักเรียน/นักศึกษา 
ชวงปดภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการ เพื่อดําเนินการตาม
โครงการและกิจกรรมที่เทศบาลฯ กําหนด เชน กิจกรรมดาน
การพัฒนาเด็ก งานสํารวจและจัดเก็บขอมูล และกิจกรรมอื่น
ที่เหมาะสมตามที่ไดรับมอบหมาย
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 51(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 30 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทน
นักเรียน นักศึกษา ที่ชวยปฏิบัติงานราชการ และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 182
ลําดับที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา
ดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของเทศบาล เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรม คายานพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษา
ศาสนา และการฝึกอบรมใหแก ประชาชนรวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 214
ลําดับที่ 4
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โครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมแกเยาวชน ประชาชน
เชน ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ในเขตเทศบาลตําบล-
เมืองแกลง จํานวน 50 คน เชน  คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 16 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว (9) การจัดการศึกษา
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติใน
ระดับพื้นที่

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ตามโครงการสงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่ ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และประชาชน 
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการอบรมฯ และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (6) จัดการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 217 ลําดับที่ 12

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:30 หนา : 27/228



โครงการสงเสริมการเรียนรูตามรอยพอหลวง ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน เชน 
คายานพาหนะ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมฯ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือองค์การบริหารสวนจังหวัดระยอง ดวนที่สุด 
ที่ รย 51003.4/ว 4985 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 31/1 ลําดับที่ 4
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โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนา ตามโครงการ
อบรมป้องกันการทุจริตและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 80 คน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบ
การอบรม คาป้ายโครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 30 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ตามโครงการอบรมรวมใจประหยัดไฟฟ้าของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวนไมนอยกวา 100 คน
เชน คาอาหารและเครื่องดิ่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้ายไวนิล คากรอบรูปไม คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม 
คาเชาเครื่องเสียง คายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 213 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถราง 
รถจักรยาน 3 ลอ เรือยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงาน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 1,275,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสารฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ อางลางมือ โถสวม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี 
ปูนขาว ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 119,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 387,800 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้าย
จราจร
กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความเร็วหรือยานพาหนะ
สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บังคับสัตว์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,099,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 613,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานและในสถานที่ราชการ
ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานและในสถานที่
ราชการตาง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ในการติดตอทางราชการรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง, คาเชาหมายเลข
โทรศัพท์, คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาฝากสงไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ 
คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GSMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก 
คาขอใชเลขหมาย คาเชาเลขหมาย คาเชาเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทั้งคาบริการ FREE WI-FI และคาใชจายที่เกียวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
(ระบบ Cloud , Hosting)
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเชาพื้นที่เว็บไซต์ เชนคา Hosting 
และ คา Domain Name ของเว็บไซต์เทศบาลฯและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถราง เรือยนต์ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 82,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีจังหวัดระยอง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสงเสริมการจัดงานเทศกาลผลไมและของดี
จังหวัดระยอง ประจําป 2565 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/ว 506 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 2 ลําดับที่ 3
จะดําเนินการเบิกจายเมื่อหนวยงานผูขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวม
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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โครงการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีอําเภอแกลง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสงเสริมการจัดงานเทศกาลผลไมและของดี
อําเภอแกลง ประจําป 2565 ตามหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย 0218/ว 506 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนประจําปงบประมาณ 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 1 ลําดับที่ 2
จะดําเนินการเบิกจายเมื่อหนวยงานผูขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวม
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

จํานวน 14,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมอําเภอแกลง 
เพื่อดําเนินการดังนี้สําหรับเป็นการสนับสนุนจัดงาน
วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดระยอง 
ตามหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย 0218/ว 506
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
จะดําเนินการเบิกจายเมื่อหนวยงานผูขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวม
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 4,811,600 บาท
งบบุคลากร รวม 3,416,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,416,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,574,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนทองถิ่น
เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 705,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,345,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
จัดทํางบประมาณราจาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาบาน จํานวน 148,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 622,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเผยแพรขาวกิจกรรม
เทศบาล เชน ทําสติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ สปอร์ตงาน และ
กิจกรรมตางๆ คาหนังสือที่ระลึก เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
และรายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์หรือ
สิ่งพิมพ์ตางๆ คาใชจายในการจัดทําสื่อภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ติดตั้งใน
เขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 140,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 12,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ
ดัดแปลงตอเติมเสริมสรางครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
เชน คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก 
จํานวน 28,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
บริเวณหมูอาคารสุขศาลาเยียวยาโลกรอน ประกอบดวย
อาคารธรณี อาคารธรณิน อาคารบานก๋ง และอาคารบานยา 
พื้นที่รวม 664 ตร.ม. ใชวิธีฉีดพนและอัดน้ํายาอัตรา
3.35 บาท/ตร.ม./เดือน 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมา
ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสราง  จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็น
สิ่งกอสรางติดตั้งภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 12,000 บาท

คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 
คาเครื่องดื่มตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ระดับอําเภอ 
และผูแทนชุมชนตางๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม

โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น
ระดับตําบล ในเขตเทศบาลและเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติม มาตรา 16(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 31 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องสําเนาดิจิตอล คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ เครื่องสง
กระจายเสียง ลําโพง เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 549,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องเย็บกระดาษ มูลี่, มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงกั้นหองแบบรื้อถอนได 
หนังสือ วารสาร หนังสือจุลสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทรโขง 
ไมค์ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, 
จานรับสัญญาณดาวเทียม กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง
ฮอร์นลําโพง ผังแสดงวงจรตางๆ ฯลฯ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด ผาปูโตะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน จอบ เสียม ไมตาง ๆ อางลางมือ 
ราวพาดผา โถสวม หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ ทราย 
ยางมะตอยสําเร็จรูป สังกะสี ตะปู กระเบื้อง สี แปรงทาสี 
ปูนขาว ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา และทอตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและ
สกรู สายไมล์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง กาซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม กระเป๋า
ใสกลองถายรูป ป้ายไฟแจงเตือนแบบลอลาก
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมนโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,500 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการ รวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง เชน รถจักรยานยนต์ 
เครื่องสงกระจายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
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งานบริหารงานคลัง รวม 7,569,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,825,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,825,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,481,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น 
เงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานสวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,199,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินคาปรับปรุงคาตอบแทน
และคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 51,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,594,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,600 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงิน
คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
แกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เชน ในการจัดทํารายงาน
การรับจายเงินประจําป งบประมาณที่สิ้นสุด 
การสํารวจแผนที่ภาษี การปรับขอมูล และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาเชาบาน จํานวน 105,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานกับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบานตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 320,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมเสริมสราง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาบริการ คาจางเหมาแรงงาน
ทําของตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน 
คาจางที่ปรึกษา คาจางทําระบบแผนที่ภาษี ฯลฯ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินฝากธนาคารใหสวนราชการหรือหนวยงานของ
สวนราชการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการรณรงค์เชิญชวนและสงเสริมการชําระภาษี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์เชิญชวน
และสงเสริมการชําะภาษี เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายไวนิล) คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ คาจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ์ คาจัดทําสปอร์ตเสียง และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 31 ลําดับที่ 3

โครงการรณรงค์ประหยัดน้ํามัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามันของบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช
ในการฝึกอบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
คาของสมนาคุณในการดูงาน คายานพาหนะ 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนาที่ 215 
ลําดับที่ 7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน คาซอมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถราง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 524,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กระจกโคงมน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ 
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 238,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง 
อัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน คาซอมรถจักรยานยนต์ รถราง 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 221,500 บาท
งบบุคลากร รวม 207,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 207,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น เงินปรับปรุงเงินเดือน
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งบดําเนินงาน รวม 14,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางเพื่อ
เขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าวัสดุ รวม 4,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล 
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟแผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมนโมรี่ชิป (Memory Chip) เมาส์ (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 6,661,100 บาท

งบบุคลากร รวม 4,380,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,380,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 887,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่น และเงินตอบแทน
กรณีเงินเดือนเต็มขั้น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน-
สวนทองถิ่นและเงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษาของ
พนักงานสวนทองถิ่น

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 323,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินคาตอบแทนพิเศษ
พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา ฯลฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,920,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 217,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 1,556,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 66,000 บาท

- คาปวยการ อปพร. จํานวน 66,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก
(1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่
ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น
(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่อื่น
ที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถิ่น
แหงนั้น
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบ/หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 694,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 7,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 7,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ
ดัดแปลงตอเติมเสริมสรางครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง
อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
เชน คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
อปพร. และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางและ
ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ แกประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองแกลงที่
ไดรับความเดือดรอน เชน การซอมแซมหรือการกอสราง
สิ่งสาธารณประโยชน์ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใชในการป้องกัน
ควบคุมโรคติดตอ เครื่องแตงกาย และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการให
ความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได โดยอาจใหเป็นสิ่งของหรือจายเป็นเงิน หรือ
การจัดบริการสาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย หรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน , ดานการป้องกันและระงับโรคติดตอ, 
ดานการใหความชวยหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย 
และคาใชจายอื่นๆ ทีเกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบอื่นๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 7/1 ลําดับที่ 1
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โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชวง
เทศกาลตางๆ

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน คาเชาเต็นท์ 
คาติดตั้งไฟสองสวางภายในเต็นท์และบริเวณตั้งจุดสกัดจุดตรวจ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาที่ คาวัสดุอุปกรณ์ 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจร
และสงเสริมสนับสนุนหนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่
ดังกลาว
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 185 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกซอมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยรอบ อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน 
และเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์
เจาหนาที่ตํารวจ พนักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง และ
หนวยงานอื่นๆ จํานวน 100 คน เชน คายป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวันและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการอบรม คาวัสดุอุปกรณ์
ในการซอมแผนฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 23 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 185 ลําดับที่ 3 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเมืองแกลง เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการฯ คากรอบรูป 
คาจัดทําใบประกาศนียบัตร คาจัดทําคูมือฝึกอบรม 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
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โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.
จํานวน 40 คน ไดแก คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม คาอาหารเย็น
และเครื่องดื่ม คาจัดป้ายโครงการฯ คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช
ในการฝึกอบรม คายานพาหนะ คาที่พัก คาหองประชุม
พรอมเครื่องเสียง คาเชาสนาม คาน้ํามันเชื้อเพลิง
ของยานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆทีเกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 185 ลําดับที่ 2 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม การประชุมตางๆ 
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรม คาเอกสารประกอบ
การอบรม คาป้ายโครงการฯ คาใชจายตกแตงสถานที่ 
คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ
เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2/1) รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบรอย การดูแลการจราจรและสงเสริมสนับสนุน
หนวยงานอื่นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และแกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนาที่ 22/1 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
วิทยุสื่อสาร เครื่องรับสัญญาณวิทยุ โทรศัพท์ รถดับเพลิง 
รถบรรทุกน้ํา รถยนต์ เครื่องสูบน้ํา พญานาค เครื่องหาบหาม 
เครื่องอัดอากาศ เครื่องโซเลื่อยยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 564,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวหนา จานรอง ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอง สบู ไมกวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ อางลางมือ โถสวม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา เครื่องแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)
ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟปา ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 152,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงานอาคารป้องกันฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงานอาคารงานป้องกันฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ในการติดตอทางราชการรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน รถยนต์ รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกน้ํา
เบอร์ 1 รถบรรทุกน้ําเบอร์ 2 รถตรวจการณ์ รถดับเพลิง 
รถจักรยานยนต์ พญานาค เครื่องหาบหามเครื่องอัดอากาศ
เครื่องโซเลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ํา และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ 2565 เพื่อจายเป็น
คาสาธารณูปโภค ของศูนย์ฯ เพื่อจายเป็น
 - คาใชกระแสไฟฟ้า 
 - คาใชโทรศัพท์ 
คาใชสอยเพื่อจายเป็น
 - คาบํารุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์ฯ
 - คาจาเหมาบริการ เชน จางเจาหนาที่ธุรการ 
 - จางทําความสะอาดศูนย์ฯ 
 - คาเชาเครื่องถายเอกสารฯลฯ
คาวัสดุ เพื่อจายเป็น
 - คาวัสดุสํานักงาน
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 - คาวัสดุเครื่องบริโภค เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่ม
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ตามหนังสือองค์การบริหาร-
สวนตําบลทางเกวียน ที่ รย 71901/ว 312 ลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอสงโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สถานที่กลาง) อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 186 ลําดับที่ 7  
จะดําเนินการเบิกจายเมื่อหนวยงานผูขอถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,414,200 บาท

งบบุคลากร รวม 939,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 939,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 759,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
และหัวหนาฝายฯ ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 424,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลง
ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซม
ทรัพย์สิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:30 หนา : 84/228



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาสําหรับ นักศึกษา นักเรียน ผูยากจน
และผูดอยโอกาส ที่พิจารณาใหเป็นผูที่สมควรไดรับทุนการศึกษา
และความชวยเหลือ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ศาสนาและการฝึกอบรม ใหแกประชาชนรวมทั้งการจัดการ
การหรือสนับสนุนการดูแลและ พัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการใหความชวยเหลือ
นักเรียน ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) 
หนาที่ 187 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ
โตะ เกาอี้ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 63,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสารฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ กุญแจปากตาย ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและ
สกูร ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 39,400 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน รถยนต์  และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 27,991,600 บาท
งบบุคลากร รวม 5,459,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,459,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,873,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครู ครูผูชวย ของพนักงานครูเทศบาล
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา และหนังสือ
ศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ รย.0037.2/ว 2485 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูชวย จํานวน 4 อัตรา หนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย.0023.7/240 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรร
อัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย จํานวน 1 อัตรา และ
หนังสืออําเภอแกลงที่ รย 0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม
2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย 
จํานวน 2 อัตรา และหนังสืออําเภอแกลงที่ รย 0023.7/031 
ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูชวย จํานวน 3 อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น)
และคาตอบแทนรายเดือน ใหกับผูอํานวยการสถานศึกษา
พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง(ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูชวยจํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสือ
อําเภอแกลงที่ รย.0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม 256
การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย จํานวน
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง
ที่ รย.0023.7/031 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย 
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 312,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินคาครองชีพชั่วคราวใหกับ
พนักงานครูเทศบาล โรงเรียนอยูแกลงวิทยา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประกอบกับตามนัยประกาศ 
ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาลลูกจาง
ประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 และ
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนจํานวนที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองวาคุณวุฒินั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง(ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสือศาลากลางจังหวัดระยอง 
ที่ รย.0037.2/ว 2485 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 การจัดสรร
อัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย จํานวน 4 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/240 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูชวย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และ
หนังสืออําเภอแกลง ที่ รย.0023.7/0527 ลงวันที่ 31 มกราคม 
2561 การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย 
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน และหนังสืออําเภอแกลง 
ที่ รย.0023.7/031 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 
การจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษาและครูผูชวย 
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,010,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 9,612,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการ
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่  จํานวน 3 ราย  ใหไดรับ
คาตอบแทนของผูรับการประเมิน ดังนี้ 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปดานบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานศึกษา
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(คาเงินเดือนครูและคาจางประจํา)

ค่าใช้สอย รวม 2,861,500 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 370,000 บาท
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คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา 
คาบริการกําจัดปลวก คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพย์สิน 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา  จํานวน 360,000 บาท
- เพื่อจัดหาบุคลากรมาสอนหรือจัดทําสื่อการเรียนการสอน
ภาษาจีน จํานวน 2 ทาน ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต
เวลา 08.30 - 16.30 น. ระหวางเดือน ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (6) จัดการ สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (9) การจัดการศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 173  ลําดับที่ 9 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และ
ผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง และผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,427,500 บาท

- คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  จํานวนเงิน 1,327,200 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหกับโรงเรียน
อยูเมืองแกลงวิทยา อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 169 ลําดับที่ 2.8
- คาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน  16,800 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาใชจายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetic Digital Subscriber Line : ADSL และ
ระบบ Wireless Fidelity :WIFI ใหกับ
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 167 ลําดับที่ 2.2
- สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน)  จํานวน  3,000  บาท   
- เพื่อจายเป็นคาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนของ
โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 11 หนาที่ 22  ลําดับที่ 2.12
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- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จํานวน 573,800 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
และการบริหารงานทั่วไป
ระดับอนุบาล คนละ 850 บาท/ภาคเรียน และ
ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน 
ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 2/1  ลําดับที่ 3.5

- คาหนังสือเรียน  จํานวน 157,861.55 บาท
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน
ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 1  คนละ 656.25 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ป 
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ป
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 170  ลําดับที่ 3.2

- คาอุปกรณ์การเรียน   จํานวน 97,970 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาล คนละ 100 บาท/ภาคเรียน และ
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ระดับประถมศึกษา  คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 171  ลําดับที่ 3.4

- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 105,780 บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาล คนละ 300 บาท/ป และ
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ป 
ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 170  ลําดับที่ 3.1

- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน 145,030 บาท
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับนักเรียน 
ระดับอนุบาล คนละ 215 บาท/ภาคเรียน และ
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน 
ของโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 171  ลําดับที่ 3.3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ
โตะ เกาอี้ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 6,739,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสารฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,526,800 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด ฯลฯ และ
อาหารเสริม (นม) ใหแกโรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
1. โรงเรียนวัดพลงชางเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลง-
ชางเผือก ที่ ศธ 04126.087/177 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/141 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2564
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/077 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และ  
4. โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําป
ขององค์ปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนา 172 ลําดับ 4
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ อางลางมือ โถสวม จอบ เสียม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กรวยจราจร กระจกโคงมน
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟล์มกรองแสง
น็อตและสกูร ฯลฯ 
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รับจายงบประมาณประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย 
กระบอกตวง ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง สําลี และผาพันแผล เวชภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน จอบหมุน อวน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์
ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ ซึ่งใชในการประชาสัมพันธ์ของงานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน หวงยาง ไมตีปงปอง ไมแบดมินตัน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตาขายกีฬา ลูกปงปอง ลูกฟุตบอล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ
สื่อการเรียนการสอนดวยพลาสติก ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง เชน รถยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบเงินอุดหนุน รวม 12,868,800 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 12,868,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 12,868,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหแก
โรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตเทศบาล อัตรามื้อละ 21 บาท
จํานวน 200 วัน แยกเป็น
1. โรงเรียนวัดพลงชางเผือก ตามหนังสือโรงเรียนวัดพลง-
ชางเผือก ที่ ศธ 04126.087/177 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
2. โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ตามหนังสือโรงเรียน
วัดสารนารถธรรมาราม ที่ ศธ 04126.095/141 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2564
3. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ตามหนังสือโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
ที่ ศธ 04126.090/077 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และ  
4. โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณประจําป
ขององค์ปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร-  
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 174 ลําดับที่ 10 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,490,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,342,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,342,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,151,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝายฯ
ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง และคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ , พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 42,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ ดัดแปลง
ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
เชน คาบริการ คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ตางๆ
โตะ เกาอี้สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และทรัพย์สินตางๆ
ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 3,175,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,991,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,991,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 953,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน-
สวนทองถิ่นและเงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษาของ
พนักงานสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 943,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,183,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล/พนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 457,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ
ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
เชน คาจางเหมาบริการ คาจางสําหรับสํารวจขอมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 7 ลําดับที่ 5
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คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 78,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ ฯลฯ ไดแก 
1) อาคารตลาดสด ตามสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ 
ที่ 3-รย-1/2550 จํานวน 31,080 บาท
2) อาคารตลาดสดและอาคารหองน้ํา ตามสัญญาเชา
อาคารราชพัสดุ ที่ 3-รย-22/2551 จํานวน 20,280 บาท
3) ที่ดินตลาดสด ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 
ที่ 4-รย-19/2550 จํานวน 27,170 บาท
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเบี้ยประกัน จํานวน 14,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 1
และอาคารหองน้ํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:30 หนา : 117/228



โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อยาสลบ ยากลอมประสาท
ยาระงับประสาท ยาอาโทบิน ยาปฏิชีวนะ อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ดําเนินโครงการ ในการทําหมันสุนัขและแมว 
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (4) การป้องกันและระงับโรคติดตอ
2. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ นร 0910/90
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง ภารกิจและอํานาจหนาที่
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2

โครงการตลาดสีเขียว จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการอบรมใหความรูกับ
ผูประกอบการที่จําหนายสินคาในตลาดสีเขียว เชน คาจัดตกแตง
สถานที่โครงการ (อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ คาป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายบอกทางและป้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในโครงการฯ) 
คาชุดอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองสารเคมีในพืชผัก ผลไม
และคัดกรองสารเคมีในเลือด คาจัดทําเอกสารใหความรู
ประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารการปลูกผักแนวเกษตรอินทรีย์เพื่อ
แจกผูมาจําหนายและจับจายซื้อของในตลาดสีเขียว และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมความรูในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรู
แกประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 60 คนเชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คายานพาหนะคาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ
ในการจัดอบรม คาเอกสารแผนพับใหความรู และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  หนาที่ 6 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษ์แมน้ําประแสร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูแกประชาชนทั่วไป
และนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง เชน 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม คาป้ายประชาสัมพันธ์ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 193 ลําดับที่ 2 
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โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบกิจการ
และผูสัมผัสอาหาร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมแกผูประกอบการ
รานอาหารและผูสัมผัสอาหารในรานอาหารในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เชน คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตน (SI-2) และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน โรงฆาสัตว์ ตลาดเทศบาล ทางเทา
ทอระบายน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าวัสดุ รวม 323,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสารฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ถังน้ํา อางลางจาน ถังขยะ มีด แกวน้ํา ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอง น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ อางลางมือ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 113,400 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กากน้ําตาล หัวเชื้ออีเอ็ม และ
สําลี เวชภัณฑ์ และจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 7 ลําดับที่ 5
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ตะแกรง หัวเชื่อมแกส ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารโรงฆาสัตว์ , ตลาดเทศบาล 
และอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของโรงฆาสัตว์ , ตลาดเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 6,099,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,197,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,197,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,277,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:30 หนา : 123/228



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 815,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,052,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ผูปฏิบัติหนาที่ในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง
จํานวน 2 คน คนละ 5,000 บาทตอเดือน
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิก
คาใชจาย พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและ
การจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/
ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
เป็นคาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4. หนังสืออําเภอแกลง ที่ รย 0023.8/ว651 ลงวันที่
9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานตั้งงบประมาณและ
การดําเนินการจางอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาล และ
องค์การบริการสวนตําบลในพื้นที่จังหวัดระยอง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาล พนักงานจางและลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 793,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 375,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาบริการ คาจางเหมาแรงงาน
ทําของตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางเหมาผูชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานสงเสริม
สุขภาพ   งบประมาณ 360,000 บาท  
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาผูชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 คน เชน งานสงเสริมสุขภาพ
กลุมผูสูงอายุ LTC เป็นผูชวยเหลือในการทํางานของ
ผูดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) ประสานงานรวมกับ
ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) 
งานคัดกรองสุขภาพประชาชน งานสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
งานสงเสริมสุขภาพ ฟนฟูสมรรถภาพรางกาย จัดทํารายงาน 
ตามโปรแกรม COCR9 และ JHCIS หรือระบบอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันของฐานขอมูล จัดทําผลสํารวจความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการที่มีตอศูนย์บริการสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ
วัยรุน และงานมอบหมายอื่นๆ ภายใตโครงการดานสงเสริม
สุขภาพ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 6 ลําดับที่ 4

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา
สุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพ คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน 165 คน เชน คายานพาหนะ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางพิเศษ 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แแกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ใหแกประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 203/1 ลําดับที่ 37
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน คอมพิวเตอร์ ตูยา เกาอี้สํานักงาน 
อาคารศูนย์บริการ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 62,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสารฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน  ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ถังน้ํา อางลางจาน ถังขยะ มีด แกวน้ํา ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอง น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ อางลางมือ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองขาง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,400 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จารบี
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด คีมตางๆ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์
ทิงเจอร์ไอโอดีน ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
ป้ายประชาสัมพันธ์ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เสื้อ กางเกง ถุงเทา รองเทา เครื่องแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในศูนย์บริการสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ในการติดตอราชการรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เชน คาธรรมเนียม คาสมาชิก 
คาขอใชเลขหมาย คาเชาเลขหมาย คาเชาเครื่องอุปกรณ์ 
คาบริการระบบ SMS และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 2,530,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,530,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง
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รถพยาบาล (รถตู) จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมนอยกวา 2,400 ซีซี หรือกําลังสงเครื่องยนต์สูงสูดไมต่ํากวา
90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2) มีประตูดานหลัง ปด - เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา - ออก
3) มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ พรอมที่แขวนน้ําเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จําเป็น
อยางเป็นสัดสวน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุดรวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา
25 วัตต์ พรอมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
   (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเป็นรถเข็นได
   (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
   (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับ
ไฟรถยนต์
   (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
   (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
   (6) ชุดเฝอกลม
   (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
   (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
   (9) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได
   (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
   (11) เครื่องชวยหายใจอัตโนมัติ
- เป็นไปตาม
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ
เดือนธันวาคม 2563  และจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 15 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 137/228



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน เครื่องมือทางการแพทย์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนแกลงแกลวกลา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน
คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 26 ลําดับที่ 17
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนดอนมะกอก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน 
คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 17 ลําดับที่ 8
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนในยาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 16 ลําดับที่ 7
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนพลงชางเผือก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 18 ลําดับที่ 9
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนโพธิ์เงิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 14 ลําดับที่ 5
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนโพธิ์ทอง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 21 ลําดับที่ 12
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนมาบใหญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 22 ลําดับที่ 13
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนสารนารถ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 19 ลําดับที่ 10
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนสุนทรโวหาร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 23 ลําดับที่ 14
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนหนองกระโดง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 24 ลําดับที่ 15
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนหนองควายเขาหัก

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 27 ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 149/228



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนหนองแตงโม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 28 ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 150/228



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนหนองแหวน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 20 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 151/228



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนหมูบานเอื้ออาทรระยอง (วังหวา)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 15 ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 152/228



โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนแหลมทาตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 13 ลําดับที่ 4
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โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุขชุมชนแหลมยาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค์
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เอกสารใบความรู/แผนพับ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. โครงการควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
เอกสารใบความรู/แผนพับ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขอื่นๆ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 รวมแกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 25 ลําดับที่ 16
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,067,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,702,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,702,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 606,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,095,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,360,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,100 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 1,215,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการ ดัดแปลง
เสริมสรางครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาจางผูแสดงแบบ คาซอมแซมทรัพย์สิน
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการประชาคมชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนชุมชน จํานวน ๑๖ ชุมชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (1) การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่
ของเทศบาล
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและระดับตําบล
พ.ศ. 2562 ( ฉบับปรับปรุงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 )  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2559
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองแกลงที่ไดรับ
ความเดือดรอน เชน การซอมแซมหรือการกอสราง
สิ่งสาธารณประโยชน์ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใชในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดตอ เครื่องแตงกาย และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน
หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได โดยอาจใหเป็นสิ่งของหรือ
จายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อใหการชวยเหลือ
ผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
2. ระเบียบอื่นๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 7 ลําดับ 1
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โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป 
จํานวนไมนอยกวา 20 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ 
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุ อุปกรณ์
และคาจัดทําเอกสารในการฝึกอบรม
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
มาตรา 50(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ มาตรา 51(5) บํารุงและสงเสริม
การทํามาหากินของราษฎร
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
และทัศนศึกษาดูงานระหวางเทศบาล จํานวนไมนอยกวา
70 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ เชน คายานพาหนะ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาที่พัก คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทาง
พิเศษ คาสมนาคุณวิทยากร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับแกไข ครั้งที่ 2 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
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โครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาศิลปนหรือศิลปะการแสดง
ประเภทตางๆ คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า คาจางเหมาเวที
เครื่องเสียง และระบบไฟเวที คาจางเหมาตกแตงสถานที่
ลานวัฒนธรรม คาใชจายในการจัดนิทรรศการ คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16(6) การสงเสริม การฝึก และ
การประกอบอาชีพ
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 162/228



โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ที่หมดวาระ เชน คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ คาอาหาร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (15) การสงเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่
ของเทศบาล
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคณะกรรมการชุมชน
พ.ศ. 2564
4. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 8 ลําดับที่ 2
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสังคมผูสูงอายุ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จํานวนไมนอยกวา 60 คน ณ สถานที่
เอกชนหรือราชการ เชน คายานพาหนะ คาป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่พัก
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางพิเศษ คาสมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16(10) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 50 (6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ศาสนา และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
มาตรา 51 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ของประชาชนทั่วไป 
จํานวนไมนอยกวา 20 คน ณ สถานที่เอกชนหรือราชการ
เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์และ
คาจัดทําเอกสารในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (6) การสงเสริม การฝึก
และการประกอบอาชีพ
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 51 (5) บํารุง
และสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557  และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ไดแก เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ โตะ 
เกาอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟล์ม 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด 
ขยาย ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เมนบอร์ด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือ
คาซอมกลาง ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 7,699,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,704,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,704,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 328,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,256,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินคาปรับปรุงคาตอบแทนและ
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 5,895,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 4,520,700 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 4,182,700 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 23,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติมเสริมสราง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง เชน คาบริการ คาเหมาแรงงานทําของตางๆ  
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาตนไมและ
หญาสถานที่ตางๆ รวม 2 แหง และเกาะกลางถนนตางๆ
รวม 4 แหง    งบประมาณ 669,900 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาตนไมและ
หญาสถานที่ตางๆ รวม 2 แหง และเกาะกลางถนนตางๆ
รวม 4 แหง  พื้นที่ประมาณ 13,308 ตร.ม. บริเวณ
1. เกาะกลางถนนสุขุมวิท ชวงหนารานเจียวโภชนาถึง
รานวิชาญยานยนต์  จํานวน 6 เกาะ
2. เกาะกลางถนนหนองกันเกรา ชวงหนารานเพชรพาณิชย์ถึง
แยกหมอเปลี่ยน  จํานวน 5 เกาะ
3. เกาะบริเวณแยกไฟแดงหมอเปลี่ยน จํานวน 2 เกาะ
4. เกาะกลางถนนสุขุมวิท (หนากลางแกลงสปอร์ตคลับ) 
ถึงสถานีบริการน้ํามันเอสโซ จํานวน 1 เกาะ
5. ดูแลรักษาสภาพตนไม บริเวณป้ายเทศบาลตําบลเมืองแกลง
และตนไมหนาศาลเจา (โคงตายาย) ถนนสุขุมวิท
6. ดูแลรักษาสภาพตนไม บริเวณทางเทาถนนสุขุมวิท ทั้ง 2 ฝั่ง
ตั้งแตรานวิชาญยานยนต์ไปถึงสะพานดํา จํานวน 15 ตน
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- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนา 24 ลําดับที่ 1

โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษาเกาะกลางถนน บาทวิถีทางเทา 
ถนนแกลงกลาหาญ และสุขศาลาเยียยาโลกรอน
งบประมาณ 1,339,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเทา
ถนนแกลงกลาหาญและสุขศาลาเยียยาโลกรอน พื้นที่ประมาณ
55,346 ตร.ม. บริเวณ
1. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
2. เกาะกลางถนนแกลงกลาหาญ
3. บาทวิถีทางเทาถนนแกลงกลาหาญ ทั้ง 2 ฝั่ง
4. สุขศาลาเยียวยาโลกรอน รวมพื้นที่หลังบานก๋ง
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 27 ลําดับที่ 4
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โครงการจางเหมาเอกชนดูแลตัดแตงตนไมสวนสุขภาพฯ
และสวนหยอมริมถนนสายตางๆ รวม 14 แหง
งบประมาณ 961,400 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนดูแลตัดแตงตนไม สวนสุขภาพฯ
และสวนหยอมริมถนนสายตางๆ รวม 14 แหง 
พื้นที่ประมาณ 18,353 ตร.ม. บริเวณ
1. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติแหลมยาง
2. ลานน้ําพุ แยกถนนบานบึง-แกลง จํานวน 1 เกาะ
3. สวนหยอมขางลานน้ําพุ จํานวน 1 เกาะ
4. เกาะกลางหัวถนนสุนทรโวหาร ขางรานแวนท็อปเจริญ
จํานวน 1 เกาะ
5. เกาะกลางหัวถนนเขาตลาดภิบาลพัฒนา
ขางธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 1 เกาะ
6. ทายถนนเทศบาล 3 จํานวน 2 เกาะ
7. หนาหนวยมาเลเรียแกลง จํานวน 3 เกาะ
8. สวนหยอมวงเวียนใน จํานวน 1 เกาะ
9. สวนหยอมริมทางถนนสุนทรภู (หนารานเกี๊ยวปลา)
10. สวนหยอมริมทางถนนสุนทรภู (ถัดรานเฟอร์นิเจอร์ขึ้นไป)
11. สวนหยอมรอบศาลาประชาคมอําเภอแกลงหลังเกา
12. สวนหยอมรอบหองสมุดสมเด็จพระเทพฯ
13. สวนหยอมขางกําแพงรั้วโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
14. สวนหยอมหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
15. สวนหยอมริมถนนสุนทรโวหาร (ทางเขาตลาดสิริภิบาล)
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 26 ลําดับที่ 3
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โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาตนไมและหญา
เกาะกลางถนนสายบานบึง-แกลง งบประมาณ 1,189,400 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแลรักษาตนไมและ
หญาเกาะกลางถนนสายบานบึง-แกลง พื้นที่ประมาณ
26,646 ตร.ม. บริเวณ
1. เกาะกลางดานขางถนนสายบานบึง-แกลง ฝั่งทิศตะวันออก
จํานวน 3 เกาะ
2. เกาะกลางดานขางถนนสายบานบึง-แกลง ฝั่งทิศตะวันตก
จํานวน 3 เกาะ
3. เกาะกลางดานขางถนนและเกาะกลางสามเหลี่ยมถนนสาย
บานบึง-แกลง จํานวน 6 เกาะ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หนา 27 ลําดับที่ 5

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 3,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เชน 
จัดกิจกรรมอบรม คาพันธุ์ไม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มคาป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และที่แกไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 29 ลําดับที่ 8

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม เชน 
จัดกิจกรรมอบรม ประชุมชี้แจง คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์อื่น และศึกษาดูงาน ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 207 ลําดับที่ 11

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 175/228



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน             
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุก
ติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญาแบบเข็น
เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย เครื่องบดยอยกิ่งไม
เครื่องตัดแตงพุมไม เครื่องโซยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป
ที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 1,326,500 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน มีด ถาด ถัง กระติกน้ําแข็ง เตาฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอง สบู ไมกวาด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน  จอบ เสียม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์  กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ 
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 206,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ ใชกับรถบรรทุกอเนกประสงค์ 
รถบรรทุกติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องตัดหญาแบบเข็น เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 
เครื่องบดยอยกิ่งไม เครื่องตัดแตงพุมไม เครื่องโซยนต์ 
และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 885,500 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เคียว จอบหมุน อวน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เชน ใบมีด เชือก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน  ถุงมือ รองเทา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติ หรือ
คาซอมกลาง เชน รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถบรรทุก
ติดเครน รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญา
แบบเข็น เครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องบดยอยกิ่งไม
เครื่องตัดแตงพุมไม เครื่องโซยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 18,690,200 บาท
งบบุคลากร รวม 5,907,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,907,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 630,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 10,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 4,777,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง เงินคาปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 489,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 11,982,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 873,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 873,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ไดรับคําสั่ง
ใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 6,813,700 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,901,700 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลงตอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง ฯลฯ เชนคาจางเหมาเอกชนลอกทอ
คาจางเหมาดูดน้ํา และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะทําความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดลอม
งบประมาณ 2,916,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมารายบุคคลภายนอกดําเนินการกิจกรรม
คัดแยกขยะทําความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดลอม 
ณ บริเวณศูนย์เรียนรูการจัดการเมืองและสิ่งแวดลอม ประจําภาค
ตะวันออก และศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอยเทศบาลตําบล
เมืองแกลง โดยวิธีตกลงราคา เพื่อจางบุคคลภายนอก
คัดแยกขยะรีไซเคิล ทําความสะอาดโรงรถ หมักน้ําจุลินทรีย์ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
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เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 29 ลําดับที่ 1

โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเทา
จํานวน 8 เสน 4 ซอย งบประมาณ 1,417,700 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเทา
จํานวน 8 เสน 4 ซอย จํานวน 109,060 ตร.ม.ประกอบดวย
1. ถนนหนองกันเกรา
2. ถนนบานบึง - แกลง
3. ถนนมาบใหญ
4. ถนนศาลาตาผอง
5. ถนนสารนารถ
6. ถนนเจริญสุข
7. ถนนสุขุมวิท (ปากทางเขาโรงแรมดํารงชีพ - รานเจียวโภชนา)
8. ถนนสุขุมวิท (ไฟแดงโพธิ์ทอง - โรงพยาบาลแกลง)
และ 4 ซอย
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 28 ลําดับที่ 6

โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเทา
จํานวน 8 เสน 45 ซอย งบประมาณ 1,468,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดถนนและทางเทา
จํานวน 8 เสน  45 ซอย จํานวน 112,930 ตร.ม. ประกอบดวย
1. ถนนสุนทรโวหาร
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2. ถนนเทศบาล 1
3. ถนนเทศบาล 2
4. ถนนเทศบาล 3
5. ถนนสุนทรภู
6. ถนนพลงชางเผือก
7. ถนนแหลมยาง
8. ถนนโพธิ์ทอง
และ 45 ซอย
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หนาที่ 29 ลําดับที่ 7

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดเแยกขยะและลดปริมาณขยะ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการหรือกิจกรรมคัดขยะและ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน,กิจกรรมคัดแยกขยะและลดขยะในวัด,กิจกรรม
ผาปาขยะ,กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปยกครัวเรือน
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจายเป็น คาใชจายในการ
บริหารจัดการกิจกรรมคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 
ใหกับโรงเรียนตางๆ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการฝึกอบรม คาป้ายไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ คาแผนพับประชาสัมพันธ์ 
คาใชอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2549 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6) จัดการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมใหแก
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 204 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 850,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถแทรคเตอร์ เครื่องพนหมอกควัน
ยุงลาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตักหนาขุดหลัง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 4,035,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษตอเนื่อง ซองเอกสาร
ตลับผงหมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ผังแสดง
วงจรตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ถังน้ํา อางลางจาน ถังขยะแบบลอลาก
ถังขยะแบบขาตั้ง มีด ถาด แกวน้ํา ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ อางลางมือ ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา และทอตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 186/228



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กุญแจปากตาย กระจกมองขาง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก น้ํามัน
เบรก ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
หัวเทียน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
น้ํายาตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน
ผานไถกระทะ อวน (สําเร็จรูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์
หนากากป้องกันแกสพิษ ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งภาพ
ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง
อัด ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน
เสื้อ กางเกง ผา ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง  เชน ถุงมือยาง เอี๊ยม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บังคับสัตว์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของอาคารผลิตพลังงานและศูนย์ควบคุม
คุณภาพมูลฝอย ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในอาคารผลิตพลังงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 800,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน คาซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะทายของ
เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮโดรอลิก
ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 7,994,900 บาท

งบบุคลากร รวม 545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 545,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 545,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
และเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้นของขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่น พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นประจําป
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งบดําเนินงาน รวม 7,339,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แกพนักงานเทศบาลและลูกจางที่ไดรับคําสั่งใหมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 5,670,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 18,500 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเป็นการประกอบการดัดแปลง ตอเติม 
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งกอสราง และอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง ฯลฯ เชน คาบริการ คาจางเหมาแรงงาน
ทําของตาง ๆ และ คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ อาทิ เชน 
งานวันจักรี งานวันฉัตรมงคล งานวันพระนเรศวรมหาราช
25 เมษายน งานวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
17 มกราคม งานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
28 ธันวาคม งานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
11 กรกฎาคม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบริการป้องกันและกําจัดปลวก
งบประมาณ 41,500 บาท
- เพื่อจายเป็นคากําจัดปลวก บริเวณอาคารอัฒจรรย์ 
พื้นที่ 315 ตร.ม. อาคารหอประวัติเมืองแกลง (หองสมุด) 
พื้นที่ 451.2 ตร.ม. อาคารหองสมุดสนามกีฬาและลานไมเทียม 
พื้นที่ 259 ตร.ม. ใชวิธีป้องกันและกําจัดปลวกมากกวา
1 วิธีขึ้นไป อัตรา 3.35 บาท/ตร.ม./เดือน 
- เป็นไปตาม
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1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม    
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินในการใชประโยชน์ในที่ดินของ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปที่ 3)
- เป็นไปตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญาเลขที่ 7/2562 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่มตางๆ ในการประชุม
ราชการสําหรับผูเขารวมาประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งไดเขารวมประชุม รวมทั้งคาใชจายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวของกับการประชุม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เชน 
คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน/เจาหนาที่ประจําสนาม
คาเงินรางวัล ถวยรางวัล คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปปกรณ์
ที่เกี่ยวของ คาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การสงเสริมกีฬา
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่
ของเทศบาล
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 177 ลําดับที่ 5
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียง 
คาบํารุงสถานที่ คาอาหาร สําหรับเด็กที่เขารวมกิจกรรม
ฐานการเรียนรู คาวัสดุ และอุปกรณ์ตกแตงฐานกิจกรรม
การเรียนรู คาน้ําแข็งและเครื่องดื่ม ลูกโปงประดับงาน
พรอมอัดแกส คาของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นรางวัล
ใหกับเด็กที่เขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรู 
คากิจกรรมบนเวที และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(6) จัดการ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
และการฝึกอบรมใหแกประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ
สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก มาตรา 50(7) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 176 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และ
วันผูสูงอายุแหงชาติ เชน คาจางชุดการแสดง คาจางแตงตัว
นางสงกรานต์ นางป และคนถือป้าย คาจางจัดตกแตงรถ 
และนางสงกรานต์ 16 ชุมชน คาจางวงดนตรี คาจางแตรวง
คาจางกลองยาว คาจางพิณทองกลองยาว คาป้ายประชาสัมพันธ์
คาดอกไมตกแตงสถานที่ ประดิษสถานพระพุทธนวราชบพิตร 
คาจางตกแตงรถนางสงกรานต์ คาจางเหมาเครื่องเสียง 
คาของรางวัลผูสูงอายุ คาพวงมาลัยและดอกไม คาจาง
ทําพานพุมดอกไมรองน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์และผูสูงอายุ 
คาน้ําอบ คาเชาเต็นท์ คาเชาพัดลมไอน้ํา คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาติดตั้งไฟประดับบริเวณงานและเครื่องเสียง
และคาใชจายอื่นๆที่กี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและ
ผูพิการ มาตรา 50 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 163 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหงในระหวางพรรษา 3 ครั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์ 
คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาจัดสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 162 ลําดับที่ 1
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โครงการพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหงวันขึ้นปใหม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ์ 
คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2559  และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 163 ลําดับที่ 6
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โครงการสงเสริมกีฬาบาสเก็ตบอลเมืองแกลง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมกีฬาบาสเกตบอล เชน 
คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน/เจาหนาที่ประจําสนาม 
คาเงินรางวัล/ถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ์ คาเครื่องดื่ม
และน้ําแข็ง คาป้ายประชาสัมพันธ์ คาเชาเครื่องเสียง 
และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (14) การสงเสริมกีฬา
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเป็นหนาที่ของ
เทศบาล
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 176 ลําดับที่ 3
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โครงการสงเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทํารถนําขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คาเชาชุดพรอมแตงหนาผูอัญเชิญพระบรม
ฉายาลักษณ์ พานพุมเงิน พุมทอง และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 165 ลําดับที่ 13

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 201/228



โครงการสืบสานงานสุนทรภู จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาชุดแตงตัวละครพรอมแตงหนาในวรรณคดี 
คากระเชาดอกไม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 164 ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีตักบาตร
เทโวโรหณะ เชน คาเชาเต็นท์ คาเวที คาเครื่องเสียง 
คาจางเหมาถายทําวิดีโอ คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับ
ถวายพระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่มารวมบิณฑบาตร 
คาอาหารวางสําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติที่มารวมงาน 
คาของขวัญที่ระลึกสําหรับบุคลาธิฐาน คาตกแตงไพรชยนต์
ปราสาท คาเชาชุดแตงกายยอนยุคพรอมแตงหนาของพิธีกร
ผูเขารวมพิธี คาป้ายประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 162 ลําดับที่ 2
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โครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบาน จํานวน 4,000,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมทําบุญกลางบาน เชน 
คาจัดหาศิลปน คาสนับสนุนการแสดง คาวงดนตรีแบล็คอัพ 
คาเครื่องเสียงพรอมระบบไฟและเวที คาไฟประดับบริเวณงาน 
คากอสรางเวที,สะพาน,แพที่นั่ง,ซุมอาหาร คาประชาสัมพันธ์ 
คาติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว และอุปกรณ์ไฟฟ้า คากระแสไฟฟ้า 
คาตนไมประดับตกแตงสถานที่ คาเชาชุดพรอมแตงหนา 
คาพลุพิธีเปด คาอาหารวางและเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาเชาเต็นท์ 
คาจางถายภาพ-ถายทํา และตัดตอวิดีโอ คาจางแตรวง 
และกลองยาว คาการแสดงรําวงยอนยุค คาสูจิบัตร และ
ใบประกาศเกียรติคุณพรอมกรอบ คาทายโจก คาเชาเรือ
และแพ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
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โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและคากระแสไฟฟ้า 
คาวัสดุอุปกรณ์ชุดขึ้น-ลงไฟฟ้า คาสนับสนุนขบวนแห
กระทงชุมชน คาตอบแทนชุดการแสดงของชุมชน ชมรม
และโรงเรียน คาอาหารและน้ําดื่ม คาตอบแทนพิณทอง
กลองยาว คาเครื่องเสียง คาเวที คาจางเหมาทํากระทง
สาธิต คาตกแตงไฟประดับรอบงาน คาของขวัญกีฬาพื้นบาน 
คายประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ในการทําทาน้ําลอยกระทง 
คาวงดนตรีลูกทุง คาถวยรางวัลพรอมสายสะพาย คาของขวัญ
ที่ระลึก คาเชาเต็นท์ คาเชาชุดพรอมแตงหนานางนพมาศ
เทศบาล คาพลุดอกไมไฟ คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
คาอุปกรณ์กีฬาพื้นบาน และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 16 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 162 ลําดับที่ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ  ไดแก เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โตะ
เกาอี้ และทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวของ ซอมแซมรางระบายน้ํา
หอประวัติเมืองแกลง , อาคารอัฒจรรย์สนามกีฬาฯ , 
ซอมแซมประตูมวนอัฒจรรย์ สนามกีฬาฯ และอาคารตางๆ
ภายในสนามกีฬาฯ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 156,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง ตะแกรง
วางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 206/228



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน หลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ผังแสดงวงจรตางๆ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด และอาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ อางลางมือ โถสวม ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง คีมล็อค ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟล์มกรองแสง
น็อตและสกูร ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,400 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุกีฬา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน หวงยาง ไมตีปงปอง ไมแบดมินตัน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ตาขายกีฬา ลูกปงปอง ลูกฟุตบอล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,435,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์เยาวชน สนามกีฬา ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน เครื่องออกกําลังกาย ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่กองการศึกษารับผิดชอบ เชน อาคารอัฒจรรย์สนามกีฬา
และอาคารตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,968,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,792,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,792,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,122,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 77,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล เงินคาตอบแทนรายเดือนของ
ผูอํานวยการกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น พนักงานถายโอน ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ

เงินเดือนพนักงานถายโอน จํานวน 506,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานถายโอน พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานถายโอน

งบดําเนินงาน รวม 176,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 49,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานถายโอน ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาลสวนทองถิ่น พนักงานถายโอน ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสรางอยางใด และอยูในความรับผิดชอบของ
ผูรับจาง ฯลฯ เชน คาบริการ คาเหมาแรงงานทําของตางๆ 
คาสํารวจ ออกแบบและควบคุมการกอสราง คาตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคตางๆ คาจางรับรองแบบ
การกอสราง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง และผูที่ไดรับคําสั่ง
ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รับจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ํา จานรอง ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู ไมกวาด ผาปูโตะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง เลนส์ซูม ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เมนบอร์ด (Main Board) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงานที่ใชในการติดตอ
ราชการ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง
คาเชาหมายเลขโทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งานก่อสร้าง รวม 18,761,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,620,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,620,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,003,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มขั้นของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงานเทศบาล

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 591,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินคาตอบแทนพิเศษ
กรณีคาจางเต็มขั้น พรอมเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจางประจํา จํานวน 15,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,853,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินคาปรับปรุงคาตอบแทนและ
คาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 135,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 3,625,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
คาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการหรือ
พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 2,080,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,870,000 บาท

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 420,000 บาท
-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาบริการ
คาเหมาแรงงานทําของตางๆ คาสํารวจ ออกแบบและควบคุม
การกอสราง คาตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานและ
งานเทคนิคตางๆ คาจางรับรองแบบการกอสราง 
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-  เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจางเอกชนและเบิกจายเงินคาจางเหมา
บริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจางออกแบบและรับรองแบบอาคารสํานักงานและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
(ชุมชนแกลงแกลวกลา) จํานวน 700,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบและรับรองแบบอาคารสํานักงาน
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เทศบาลตําบลเมืองแกลง
โดยมีแบบแปลนกอสรางพรอมรับรองแบบกอสราง รูปแบบ
รายการ ประมาณการราคา และภาพจําลอง 3 มิติ เป็นอาคาร
ชนิด คสล. จํานวน 4 ชั้น รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นรวมสมัย โดยใชสอยเพื่อประโยชน์ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ , หองประชุม , หองปฏิบัติงานของ
ขาราชการ พนักงานและเป็นอารยสถาปัตย์และตกแตง
ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ อาคารกอสรางบริเวณดานหนา
อาคารสํานักงานเทศบาลฯ หลังปัจจุบัน พื้นที่ในการ
ปรับปรุงกวางไมนอยกวา 20.00 เมตร ยาวไมนอยกวา

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 217/228

40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 

- เปนไปตาม



1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(5) การสาธารณูปการ (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
4. กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด , กองชาง)

โครงการจางออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุง-
ภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
80 พระพรรษา เทศบาลตําบลเมืองแกลง 
(ชุมชนโพธิ์เงิน) จํานวน 750,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุง-
ภูมิสถาปัตย์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 

พระพรรษา เทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมีแผนที่ 
ภูมิประเทศ Topographic Map พื้นที่ทั้งหมด 132 ไร, 
Master Plan การใชประโยชน์พื้นที่ในอนาคต พื้นที่ 
ทั้งหมด 132 ไร , เสนชั้นความสูง Contour แสดง 
ลักษณะความสูงต่ําของพื้นที่พื้นที่ทั้งหมด 132 ไร , 
แบบแปลน ประมาณการราคาและภาพ 3 มิติ

การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ํารูปเด็กคลาน โดย
ใหมีเสนทางเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานและภูมิสถาปัตย์
เพื่อการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
พรอมไฟฟ้าสองสวางและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
- เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  13:47:31 หนา : 218/228

มาตรา 50 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ

และผูพิการ



2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 16(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอน
หยอนใจ (14) การสงเสริมกีฬา
3. กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา , กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย 

จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง และผูที่ไดรับคําสั่งใหเดินทาง
ไปราชการ 
- เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนในการฝกอบรม

ตามหลักสูตรตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง และผูที่ไดรับคําสั่ง

ใหเดินทางเพื่อเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ เชน รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ลอ
รถกระบะสี่ประตู รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเททอย
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตบดิน รถบรรทุกติดตั้งเครน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

รวม 1,350,000 บาทค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ๊นท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไมโครโฟน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน คาหลอดไฟฟ้า ฟวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ผังแสดงวงจร
ตางๆ ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ เทปวัดระยะ สวาน ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง สี แปรงทาสี ฯลฯ
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุคงทน เชน ไขควง กรวยจราจร กระจกโคงมน ฯลฯ
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฯลฯ
-  คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์
พวงมาลัย เบรก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี
น้ํามันเครื่อง กาซ ฯลฯ ใชกับรถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ลอ
รถกระบะสี่ประตู รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเททาย
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องตบดิน รถบรรทุกติดตั้งเครนและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปที่เบิกจายในลักษณะหมวดคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค 

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ
หัวเชื่อมแกส หัววาล์วเปด-ปดแกส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บังคับสัตว์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในโรงพัสดุ ลานน้ําพุถนนบานบึง - แกลง
โรงสีขาว และสถานที่อื่นๆ ที่กองชางรับผิดชอบ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบลงทุน รวม 11,516,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
เชน รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก 6 ลอ รถกระบะสี่ประตู 
รถแทรคเตอร์ รถขุด รถบรรทุกเททาย เครื่องยนดีเซล
เครื่องตบดิน รถบรรทุกติดตั้งเครนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,366,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนซอยตรงขามบานนายประสงค์ คําศิริ
(ชุมชนหนองควายเขาหัก)

จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คากอสรางถนน คสล. หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร
กวางไมนอยกวา 4.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 94.00 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 376 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 13/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 3 ลําดับที่ 3 (กองชาง)

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนนพรอมวางทอระบายน้ํา
บริเวณหลังหมูบานลาวัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมทาตะเคียน)

จํานวน 3,978,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คากอสรางผิวจราจร คสล. หนาไมนอยกวา 0.15 ม.
กวางไมนอยกวา 5.50 - 6.00 ม. ยาวไมนอยกวา 312 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,853.50 ตร.ม.
- คาวางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 ม.
ยาวไมนอยกวา 312 ม.บอพักน้ํา คสล.ทุกระยะ 10 ม.
พรอมรางวี คสล. กวางขางละ 1.00 ม. ทั้งสองขาง
- คาวางทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 ม.
ยาวไมนอยกวา 150 ม. บอพักน้ํา คสล.ทุกระยะ 10 ม. 
ฝาตะแกรงเหล็ก
- คารางระบายน้ํา คสล. (แบบปากเปด) ยาวไมนอยกวา
110 ม.
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 8/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการจัดทําอุปกรณ์ยับยั้งจราจร (เนินชะลอความเร็ว)
(ชุมชนหมูบานเอื้ออาทรระยอง (วังหวา))

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คารื้อเนินเกาและกอสรางดวยแอสฟัลท์ติก รูปทรงโคงหลังเตา
(Circular) กวางไมนอยกวา 1.00 ม. สูงไมนอยกวา 0.10 ม.
ทาสีเหลืองสลับขาวเต็มลูกเนิน จํานวน 30 เนิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 2 ลําดับที่ 3 (กองชาง)

โครงการตีเสนจราจรดวยสีเทอร์โมพลาสติก
บริเวณเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตีเสนจราจรดวยสีเทอร์โมพลาสติก 
สีขาว เหลือง หนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร
บนเนินชะลอความเร็วและเสนจราจรอื่นๆ 
บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ปริมาณไมนอยกวา 1,250 ตารางเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบรอย 
การดูแลการจราจร และสงเสริม สนับสนุน หนวยงานอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงถนนพลงชางเผือก 3
(ชุมชนพลงชางเผือกและชุมชนแหลมทาตะเคียน)

จํานวน 2,777,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คายกระดับผิวจราจรเป็น คสล. หนาไมนอยกวา 0.15 เมตร 
กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 640 เมตร 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,840 ตารางเมตร
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 4/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 12 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองแหวน
(ชุมชนหนองแหวน)

จํานวน 631,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-  คาเสริมผิวจราจร (Overlay) เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนาไมนอยกวา 0.05 ม. กวางไมนอยกวา 7.00 ม. 
ยาวไมนอยกวา 188 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,316 ตร.ม. พรอมติดตั้งไฟกระพริบโซลาร์เซลล์ 2 จุด
- เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ที่ ช 16/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 50 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 6 ลําดับที่ 6 (กองชาง)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 87,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ดวนที่สุด ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ
กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ไวในสัญญาจางกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
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โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชนหนองแตงโม , ชุมชน
หนองแหวน , ชุมชนแหลมทาตะเคียน , ชุมชนพลงชางเผือก , ชุมชน
มาบใหญ , ชุมชนสุนทรโวหาร , ชุมชนดอนมะกอก , ชุมชนโพธิ์เงิน)

จํานวน 2,860,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 
80 วัตต์ พรอมแขนโคมยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับ
ชนิดปรับโยกได 
- พรอมติดตั้งดวงโคมใหม บริเวณ
1) ซอยครูติ๊ด ดนตรีไทย จํานวน 30 โคม
2) ซอยขางบานพี่เขียด (ซอยขางรานเกลา) จํานวน 30 โคม
- พรอมติดตั้งดวงโคมใหม / รื้อถอนโคมเกา บริเวณ
1) ถนนสตาร์ภิรมย์ จํานวน 28 โคม
2) ถนนพลงชางเผือก 3 จํานวน 30 โคม
3) ซอยหนองกันเกรา 2 จํานวน 9 โคม
4) ถนนมาบใหญ 5 ออกขางรานเฮี้ยงไดนาโม
จํานวน 30 โคม
5) หมูบานสุขสบาย จํานวน 42 โคม
6) ถนนเจริญสุข จํานวน 38 โคม
7) ถนนหมูบานสวนมุกดา จํานวน 12 โคม
8) ถนนมาบใหญ 7 จํานวน 55 โคม
9) ถนนสุนทรโวหาร 7 จํานวน 6 โคม
10) ถนนสุนทรโวหาร 9 จํานวน 12 โคม
11) ถนนบานนา ซอย 4 จํานวน 5 โคม
12) ซอยขาวตมปลาวีไอพี จํานวน 12 โคม
13) ซอยดอนมะกอก จํานวน 25 โคม
14) ซอยหนองกันเกรา 4 จํานวน 9 โคม
15) ถนนพลงชางเผือก จากหนาวัดพลงชางเผือก-สุดเขต
เทศบาลฯ จํานวน 18 โคม
16) ซอยพลงชางเผือก 1 จํานวน 24 โคม
17) ซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9
(บานนายประสิทธิ์) จํานวน 15 โคม
18) ถนนสุนทรโวหาร 10 จํานวน 10 โคม
จํานวน 440 โคม ราคาโคมละ 6,500 บาท
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 51 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 13 หนาที่ 4 - 5 ลําดับที่ 5 (กองชาง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 41,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,024,100

เงินสํารองจาย 505,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 24,957,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

420,300

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

260,100

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

187,100

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

144,100

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 41,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

1,024,100

เงินสํารองจาย 505,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,960,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 192,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 24,957,600

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

420,300

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

260,100

คาบํารุงสมาคมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

187,100

เงินชวยคาครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

144,100

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

2,384,600

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,362,500

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

270,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,429,700

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

270,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

2,384,600

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

3,362,500

เงินสมทบกองทุนสิ่งแวด
ล้อม

60,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

270,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,429,700

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

270,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,133,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 323,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,181,400 2,920,000 2,118,000 1,867,100 1,095,800 6,033,700

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

13,480,000 887,100 3,633,700 3,382,600 606,900 958,400 545,000

เงินเดือนพนักงานถายโอน

เงินประจําตําแหนง 342,000 60,000 60,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

202,000 32,000 186,000 53,400 10,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

191,000 217,200 90,000 168,000 609,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

เงินวิทยฐานะ 312,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 329,400 36,000 60,000 48,000 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

90,000 30,000 4,000 873,600 30,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

140,000 66,000 12,000 120,000

คาเบี้ยประชุม 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,133,300

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 591,000 914,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,853,200 19,069,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,126,400 25,620,100

เงินเดือนพนักงานถายโอน 506,600 506,600

เงินประจําตําแหนง 85,200 547,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,200 583,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

135,900 1,411,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ้าง
ประจํา

15,200 15,200

เงินวิทยฐานะ 312,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 94,800 616,200

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,027,600

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

338,000

คาเบี้ยประชุม 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

128,800 50,000 6,000 40,100

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 570,000 200,000 20,000 120,000 5,000 1,000,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

412,000 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

260,000

คาจ้างเหมาบริการ 2,111,400 7,000 375,000 480,000 10,000 10,084,400 60,000

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาเชาทรัพย์สิน 78,600 100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

156,000 20,000 21,000 20,000 15,000 3,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

44,600 269,500

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 2,315,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

432,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

260,000

คาจ้างเหมาบริการ 1,885,000 15,012,800

คาชดใช้คาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

10,000

คาเชาทรัพย์สิน 178,600

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมตางๆ 77,000 12,000

คาเบี้ยประกัน 50,000 14,100

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

264,000 10,000 43,000 25,000 10,000 5,000 5,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

60,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

200,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหวางพรรษา 3 ครั้ง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาธรรมเนียมตางๆ 89,000

คาเบี้ยประกัน 64,100

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 372,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

320,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว

60,000

โครงการคัดเแยกขยะ
และลดปริมาณขยะ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

200,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ และวันผู้สูง
อายุแหงชาติ

200,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชน

20,000

โครงการจัดพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งใน
ระหวางพรรษา 3 ครั้ง

50,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

50,000 50,000

โครงการตลาดสีเขียว 35,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชวง
เทศกาลตางๆ

60,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

300,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

97,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่

100,000

โครงการตลาดสีเขียว 35,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชวง
เทศกาลตางๆ

60,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือ
นักเรียนของเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

300,000

โครงการประชาคมจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร

35,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

97,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

350,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม

40,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและสงเสริมการ
ชําระภาษี

30,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําสุขภาพ

360,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

200,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน

350,000

โครงการพิธีตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งวัน
ขึ้นปีใหม

40,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ 
อปพร.

150,000

โครงการเยาวชนคน
รักษ์ถิ่น

50,000

โครงการรณรงค์เชิญ
ชวนและสงเสริมการ
ชําระภาษี

30,000

โครงการรณรงค์
ประหยัดน้ํามัน

30,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษ์พื้นที่สี
เขียว

50,000

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

20,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

350,000

โครงการสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

40,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพอหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

140,000

โครงการสงเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษ์พื้นที่สี
เขียว

50,000

โครงการลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดินเมืองแกลง

300,000

โครงการเลือกตั้งคณะ
กรรมการชุมชน

20,000

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

350,000

โครงการสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการธํารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
ในระดับพื้นที่

40,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรู้ตามรอยพอหลวง 
ศูนย์พระมหาชนก
เทศบาลตําบลเมือง
แกลง

140,000

โครงการสงเสริมกีฬาบา
สเก็ตบอลเมืองแกลง

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมความรู้
ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,427,500

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมความรู้
ในการรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

20,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนอนุรักษ์มรดกไทย
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

50,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
ประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

50,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

2,427,500

โครงการสืบสานงาน
สุนทรภู

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว
โรหณะ

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

210,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

130,000

โครงการอนุรักษ์แมน้ํา
ประแสร์

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
การทุจริตและความ
โปรงใสในการดําเนิน
งาน
ของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

20,000

โครงการอบรมรวมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

70,000

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน

4,000,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

210,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

130,000

โครงการอนุรักษ์แมน้ํา
ประแสร์

50,000

โครงการอบรมป้องกัน
การทุจริตและความ
โปรงใสในการดําเนิน
งาน
ของเทศบาลตําบลเมือง
แกลง

20,000

โครงการอบรมรวมใจ
ประหยัดไฟฟ้า

70,000

โครงการอบรมหลักสูตร
สุขาภิบาลอาหารสําหรับ
ผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 140,000 13,000 20,000 155,000 350,000 70,000

วัสดุการเกษตร 5,000 905,500

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกีฬา 10,000 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 319,000 6,000 16,000 55,000 15,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000 3,000 195,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 74,000 3,000 8,000 5,000 5,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 10,000 6,526,800 35,000 165,000 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 629,800 210,000 82,000 3,400 3,206,000 3,400

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 72,000 7,000 10,000 18,000 80,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 209,500 50,000 15,000 3,000 400,000 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 118,600 20,000

วัสดุสํานักงาน 828,000 20,000 60,000 85,500 25,000 20,000 7,500

วัสดุอื่น 10,000 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 70,000 38,000 54,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 101,500 14,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 300,000 1,048,000

วัสดุการเกษตร 910,500

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุกีฬา 13,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 461,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 243,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 108,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000 6,808,800

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 282,000 4,416,600

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700,000 937,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 730,500

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

158,600

วัสดุสํานักงาน 32,000 1,078,000

วัสดุอื่น 6,000 31,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 172,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,400 122,900

คาบริการไปรษณีย์ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

156,000 16,000

คาไฟฟ้า 613,000 100,000 400,000 250,000 1,435,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

450,000 700,000 50,000 30,000 5,000 900,000 50,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

รถพยาบาล (รถตู้) 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

60,000

โครงการกอสร้างถนน
ซอยตรงข้ามบ้านนาย
ประสงค์ คําศิริ
(ชุมชนหนองควายเขา
หัก)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

172,000

คาไฟฟ้า 140,000 2,938,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

150,000 2,335,000

คําบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์

50,000

รถพยาบาล (รถตู้) 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

60,000

โครงการกอสร้างถนน
ซอยตรงข้ามบ้านนาย
ประสงค์ คําศิริ
(ชุมชนหนองควายเขา
หัก)

283,000 283,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมวาง
ทอระบายน้ํา
บริเวณหลังหมูบ้านลา
วัลย์เสถียร (ชุมชน
แหลมทาตะเคียน)

โครงการจัดทําอุปกรณ์
ยับยั้งจราจร (เนินชะลอ
ความเร็ว)
(ชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทร
ระยอง (วังหว้า))

โครงการติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชน
หนองแตงโม , ชุมชน
หนองแหวน , ชุมชน
แหลมทาตะเคียน , ชุม
ชนพลงช้างเผือก , 
ชุมชนมาบใหญ , ชุมชน
สุนทรโวหาร , ชุมชน
ดอนมะกอก , ชุมชน
โพธิ์เงิน)

โครงการตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
บริเวณเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างและ
ปรับปรุงถนนพร้อมวาง
ทอระบายน้ํา
บริเวณหลังหมูบ้านลา
วัลย์เสถียร (ชุมชน
แหลมทาตะเคียน)

3,978,000 3,978,000

โครงการจัดทําอุปกรณ์
ยับยั้งจราจร (เนินชะลอ
ความเร็ว)
(ชุมชนหมูบ้านเอื้ออาทร
ระยอง (วังหว้า))

250,000 250,000

โครงการติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ (ชุมชน
หนองแตงโม , ชุมชน
หนองแหวน , ชุมชน
แหลมทาตะเคียน , ชุม
ชนพลงช้างเผือก , 
ชุมชนมาบใหญ , ชุมชน
สุนทรโวหาร , ชุมชน
ดอนมะกอก , ชุมชน
โพธิ์เงิน)

2,860,000 2,860,000

โครงการตีเส้นจราจร
ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก
บริเวณเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
พลงช้างเผือก 3
(ชุมชนพลงช้างเผือก
และชุมชนแหลมทา
ตะเคียน)

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร (Overlay) 
ถนนหนองแหวน
(ชุมชนหนองแหวน)

เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
พลงช้างเผือก 3
(ชุมชนพลงช้างเผือก
และชุมชนแหลมทา
ตะเคียน)

2,777,000 2,777,000

โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวจราจร (Overlay) 
ถนนหนองแหวน
(ชุมชนหนองแหวน)

631,000 631,000

เงินชดเชยคางานสิ่งกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

87,000 87,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแกลง
แก้วกล้า

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนดอน
มะกอก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนในยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนพล
งช้างเผือก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
เงิน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:32:01 หน้า : 31/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนโพธิ์
ทอง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนมาบ
ใหญ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสาร
นารถ

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนสุนทร
โวหาร

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชน
หนองกระโดง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
ควายเขาหัก

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แตงโม

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหนอง
แหวน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู
บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ทาตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,868,800

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนหมู
บ้านเอื้ออาทรระยอง 
(วังหว้า)

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ทาตะเคียน

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขชุมชนแหลม
ยาง

20,000

โครงการเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

12,868,800

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีจังหวัด
ระยอง

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 37,529,000 31,353,800 6,661,100 29,405,800 10,765,300 3,067,800 26,389,800 7,994,900

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:32:01 หน้า : 37/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้และของดีอําเภอ
แกลง

60,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง

25,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดงานวันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช
จังหวัดระยอง

14,000

รวม 20,730,500 173,898,000

วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:32:01 หน้า : 38/38
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

-  ประมาณการรายรับ 
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อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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2561 2562 2563 2564 ยอดต่าง (%) 2565
รายได้
  ค่าจําหน่ายน้ําจากมาตรวัดน้ํา 12,673,064.97 12,464,871.29 11,773,296.63 12,590,000.00 -1.1% 12,450,000.00
  ค่าจําหน่ายน้ําท่อธาร - - - - 0% -
  ค่าจําหน่ายสินค้า(ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ) 248,000.00 284,850.00 244,180.00 270,000.00 -7.4% 250,000.00
  ค่าบริการประจําเดือน (ค่าเช่ามาตรวัดน้ํา) 2,093,465.00 2,172,025.00 2,177,925.00 2,100,000.00 -4.7% 2,000,000.00
  เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณ 11,533,000.00 1,259,000.00 - - 0% -
  เฉพาะการ
  ดอกเบี้ย - - - - 0% -
  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 217,327.59 304,126.02 176,306.65 200,000.00 -25% 150,000.00
  รายได้เบ็ดเตล็ด 22,776.93 19,398.45 101,410.00 50,000.00 -40% 30,000.00
  รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการ - - - - 0% -
  สาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  รายได้อื่นๆ (ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ,ค่าแรง) - - - - 100% 355,000.00
ผลประโยชน์อื่น
  ค่าขายเศษของ  -  - - - 0% -
  ค่าธรรมเนียม (ค่าตรวจเดิม)           187,160.00           331,810.37 194,790.00           200,000.00 0% -
  ค่าปรับ - 500.00 - 5,000.00 0% -
  ค่าแรง           221,690.00           521,570.00 233,090.00           245,000.00 0% -

รวมรายได้     27,196,484.49     17,358,151.13 14,900,998.28     15,660,000.00 15,235,000.00
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งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 1,362,060.00 1,435,080.00 1,517,945.80 3,000,000.00 -2.5% 2,925,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน - - - 21,300.00 50.2% 32,000.00
เงินประจําตําแหน่ง - - - 60,000.00 100% 60,000.00
เงินวิทยฐานะ - - - - 0% -
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 472,220.00           248,220.00           259,680.00 267,300.00 100% 267,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา - - - - 0% -
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,231,945.37 1,322,962.57 1,330,929.67 1,377,200.00 17% 1,613,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 116,330.46 120,818.06 108,967.74 111,900.00 11% 124,200.00
เงินอื่น - - - - 0% -

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,182,555.83 3,127,080.63       3,217,523.21       4,837,700.00 5,022,500.00
รวมงบบุคลากร 3,182,555.83 3,127,080.63       3,217,523.21       4,837,700.00 5,022,500.00

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าพาหนะเหมาจ่าย - - - - 0% -
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ - -                      -                        -   0% -
เงินสมทบเงินสะสม - -  -  - 0% -
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 31,535.00 25,000.00 18,525.00 30,000.00 -66% 10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น -  -  - - 0% -
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. -  -              1,000.00 100,000.00 0% -

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน. -  -  - - 100% 100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 103,100.00 103,320.00 100,480.00 120,000.00 100% 120,000.00
ค่าเช่าบ้าน - - - 42,000.00 100% 42,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล -  -  - - 0% -
เงินช่วยเหลือบุตร -  -  - - 0% -
ค่าอาหาร 0.00 - - - 0% -

รวมค่าตอบแทน 134,635.00 128,320.00         120,005.00         292,000.00 272,000.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       
 -ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  200,000 บาท     
 -ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000  บาท                         
 -ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ  5,000 บาท

55,600.00 33,600.00 19,200.00 205,000.00 2.4% 210,000.00

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21,000.00            32,760.00              5,820.00 20,000.00 100% 20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                                     
 -ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  10,000 บาท           
 -ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  10,000 บาท

-  -  - 10,000.00 100% 20,000.00

ค่าธรรมเนียมต่างๆ -            34,720.00  - - 0% -
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 53,196.27           137,753.85            68,440.49 420,000.00 100% 420,000.00

รวมค่าใช้สอย 129,796.27 238,833.85 93,460.49 655,000.00 670,000.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - - - - 0%
ค่าอาหารเสริม (นม) - - - - 0%
วัสดุดนตรี - - - - 0%
วัสดุสนาม - - - - 0%
วัสดุสํารวจ - - - - 0%
วัสดุสํานักงาน 37,320.57 19,168.21 32,247.33 40,000.00 100% 40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,274.00 29,070.00 3,890.00 10,000.00 100% 10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,960.00 2,795.00 - 10,000.00 100% 10,000.00
วัสดุก่อสร้าง 57,201.23 168,077.44 58,679.86 180,000.00 100% 180,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - - 2,800.00 15,000.00 -20% 12,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 51,869.14            69,124.64            65,852.60 85,000.00 5.8% 90,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,018,650.00        1,028,020.00        1,212,975.00 1,300,000.00 -15.3% 1,100,000.00
วัสดุการเกษตร -  -  - - 0% -
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -  -  - - 0% -
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัสดุเครื่องแต่งกาย -  -  - - 0% -
วัสดุกีฬา -  -  - - 0% -
วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,179.44 97,245.98 56,015.07 120,000.00 100% 120,000.00
วัสดุการศึกษา -  -  - - 0% -
วัสดุเครื่องดับเพลิง - - - - 0% -
วัสดุสํารวจ - - - - 100% 5,000.00
วัสดุอื่น 410,970.00 371,900.00 361,000.00 400,000.00 -25% 300,000.00

รวมค่าวัสดุ 1,720,424.38 1,785,401.27       1,793,459.86       2,160,000.00 1,867,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - - 5,740.00 10,000.00 100% 10,000.00
ค่าไฟฟ้า 3,122,203.97 3,275,459.52 3,219,995.98 3,750,000.00 100% 3,750,000.00
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล - - - - 0% -
ค่าบริการโทรศัพท์ 2,795.00 2,700 2,700.00 5,000.00 -40% 3,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์ - - - 3,000.00 -66% 1,000.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,124,998.97 3,278,159.52       3,228,435.98       3,768,000.00 3,764,000.00
รวมงบดําเนินงาน 5,109,854.62 5,430,714.64       5,235,361.33       6,875,000.00 6,573,000.00

งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 730,427.29
ครุภัณฑ์สํานักงาน - 6,542.06 39,500.00 - 0% -

ครุภัณฑ์การศึกษา - - - 0% -

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 683,177.57 - 76,261.68 89,600.00 -0.8% 88,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร - 109,345.79 200,000.00 246,000.00 0% -
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - 40,000.00 19,000.00 - 0% -
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - 300,000.00 - - 100% 8,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - - - 0% -
ครภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - - - 62,000.00 0% -
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - - 9,500.00 0% -
ครุภัณฑ์โรงงาน - - - - 0% -
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง - - - - 0% -
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครภัณฑ์กีฬา - - - - 0% -
ครภัณฑ์สํารวจ - - 6,500.00 - 0% -
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - 55,607.48 93,457.94 53,700.00 723% 442,000.00
ครุภัณฑ์อื่น - - - - 0% -
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 47,249.72 118,812.51 20,459.47 250,000.00 -20% 200,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 730,427.29 630,307.84 455,179.09 710,800.00 739,100.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,956,104.56 1,754,018.69      
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง - - - - 0% -

ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ
พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง - - - - 0% -
ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - - - - 0% -

ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน - - - - 0% -
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าชดเชยผลอาสิน - - - - 0% -

ค่าเวนคืนที่ดิน - - - - 0% -

ค่าถมดิน - - - - 0% -

อาคารต่างๆ - - - - 0% -

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่พัก - - - - 0% -

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - - - - 0% -

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 12,858,104.56 1,754,018.69 2,182,397.67 2,114,100.00 100% 1,496,900.00
  1. โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปาบริเวณถนน
พลงช้างเผือก ซอย 3 เข้าแยกซอยพลงช้างเผือก 1 และ 
สะพานสองแหลม (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)          
จํานวน 618,100 บาท
  2. โครงการป้องกันการพังของดินบริเวณถัง   
ตกตะกอนและถังพักน้ําส่วนที่ติดกับสระพักน้ําดิบ     
โรงสูบน้ําหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จํานวน 
500,000 บาท
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําใสขึ้นหอถังสูงประปา 
แห่งที่ 2 (ชุมชนหนองกระโดง) จํานวน 378,800 บาท

  4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ    
  ราคาได้ (ค่าK) จํานวน 20,000 บาท

- - - 20,000.00 100% -

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 98,000.00 - 92,500.00 250,000.00 0% -
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 100% 200,000.00

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - - - - 100% 20,000
คาออกแบบ คาควบคุมงานทจายใหแกเอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง

- - - - 0% -

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - - - - 0% -

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,956,104.56 1,754,018.69 2,274,897.67 2,114,100.00 1,716,900.00
รวมงบลงทุน 13,686,531.85 2,384,326.53 2,730,076.76 2,824,900.00 2,456,000.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่นจัดทําแผนที่ข้อมูลสารสนเทศ           500,000.00  - 
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ -                      -   -                      -   0% -

ค่าใช้จ่ายอื่น -                      -   -                      -   0% -

รวมรายจ่ายอื่น 0.00         500,000.00 0.00 0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00         500,000.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - - - - 0% -

เงินอุดหนุนส่วนราชการ - - - - 0% -

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - 0% -

เงินอุดหนุนเอกชน - - - - 0% -

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา
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งบกลาง
หมวดงบกลาง
ค่าชําระดอกเบี้ย - -  -  - 0% -
ค่าชําระหนี้เงินต้น 646,737.50 646,737.50 - - 0% -
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,455.00 72,196.00 64,791.00 74,500.00 16.7% 87,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 181.00 5,428.00 6,000.00 33% 4,000.00
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป -  -                      -   - 0% -
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ - - - - 0% -
สํารองจ่าย - - - 100,000.00 100% 100,000.00
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.) 281,100.00 294,000.00 313,200.00 313,200.00 0% -

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 318,588.00 498,564.00 498,564.00 499,000.00 0% -
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
.....................................................

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงนสมทบกองทุนบาเหนจบานาญขาราชการ    
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - - - - 100% 457,100.00
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) - - - - 0% -
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา - - - - 100% 499,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน - - - - 0% -
เงินช่วยพิเศษ - - - 10,000.00 100% 10,000.00
รายจ่ายงบกลางอื่น - - - - 0% -

รวมงบกลาง 1,313,880.50 1,511,678.50 881,983.00 1,002,700.00 1,157,100.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 23,292,822.80 12,953,800.30 12,064,944.30 15,540,300.00 15,208,600.00



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 15,235,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 15,235,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 12,450,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากการจําหนาย
น้ําประปา ปจจุบันมีผูใชน้ําจํานวน 7,114 ราย

คาบริการประจําเดือน จํานวน 2,000,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากคาเชามาตรวัดน้ํา
ประจําเดือน

คาจําหนายสินคา จํานวน 250,000 บาท

โดยประมาณวาจะไดรับจริง เปนรายไดจากคาจําหนายสินคา 
(การจําหนายมาตรวัดน้ําและคาอุปกรณในการติดตั้ง
มาตรวัดน้ําแกผูใชน้ํา)

ดอกเบี้ย รวม 150,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 150,000 บาท

เปนรายไดจากเงินฝากธนาคารของกองการประปาฯ 
ซึ่งมีบัญชีเปิดไวที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแกลงและ
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาแกลง

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 30,000 บาท

เปนรายไดจากการเรียกเก็บคาคํารอง ขออนุญาตใชน้ําประปา 
ขอยกเลิกใชน้ําประปาทั้งประเภทชั่วคราวและถาวร 
ขอถอนเงินประกันการใชน้ํา คาคํารองขอใหตรวจสอบ-
มาตรวัดน้ํา ตลอดจนการโอนเปลี่ยนชื่อผูใชน้ํา และสําหรับ
รายไดที่ไมมีงบประมาณตั้งรับไวโดยเฉพาะ เมื่อมีรายไดเกิดขึ้น
จึงนําเขาเปนรายไดประเภทนี้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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18



รายไดอื่น ๆ จํานวน 355,000 บาท

- เปนรายไดคาธรรมเนียม จากการตรวจกอกน้ํา 
คาตรวจสอบมาตรวัดน้ํา และคาตรวจสอบเสนทอประปา 
จํานวน 150,000 บาท
- เปนรายไดจากการปรับผูใชน้ําที่กระทําผิดสัญญา 
ผิดเทศบัญญัติในการใชน้ําของกองการประปาฯ เชน 
ใชน้ําโดยไมผานมาตรวัดน้ําหรือทําใหทรัพยสินของ
กองการประปาฯ ชํารุดเสียหาย จํานวน 5,000 บาท
- เปนรายไดจากคาธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
และวางทอประปา คาสํารวจประมาณการ คาธรรมเนียม-
ในการยายมาตรวัดน้ํา คาขุดเจาะทอเมนประปา 
คาขุดดินวางทอประปา คาแรงในการติดตั้งมาตรคืน
กรณีไมชําระคาประปา คาขายเขตวางทอจายน้ําประปา 
ฯลฯ จํานวน 200,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/8/2564  09:37:20 หนา : 2/2
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,208,600 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 1,157,100 บาท

งบกลาง รวม 1,157,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 87,000 บาท

- เพื่อจายสมทบเขากองทุนประกันสังคม จํานวน 5%
ของคาจางพนักงานโดยใชฐานคาจางขั้นต่ํา
เดือนละ 1,650 บาท และใชฐานคาจางสูงสุด
ไมเกิน 15,000 บาท ตามหนังสือ
1.สํานักงาน กจ., กท., และกอบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
3.หนังสือสํานักงาน กจ., กท., และก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายสมทบใหแกลูกจาง เมื่อลูกจางประสบอันตราย
เจ็บปวยถึงแกความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
โดยจายสมทบเป็นรายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปีตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อนําเงินสํารองจายไปใชจายในกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 6/8/2564  15:01:13 หนา : 1/21



รายจายตามขอผูกพัน รวม 956,100 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 457,100 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ตามพระราบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
ในอัตรารอยละ 3 ของงบประมาณรายไดประจําปี 2565

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 499,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจางประจํารายเดือนของ
กองการประปาจํานวน 3 อัตรา

เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือพิเศษใหพนักงานและลูกจางที่ตาย
ระหวางรับราชการ

งบบุคลากร  เป็นเงิน 5,022,500 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,022,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,925,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
กองการประปา ประจําปีงบประมาณ 2565 
เป็นเงิน 2,925,200 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ
กองการประปาและตําแหนงหัวหนาฝายผลิต

วันที่พิมพ์ : 6/8/2564  15:01:13 หนา : 2/21



คาจางลูกจางประจํา จํานวน 267,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา เป็นจํานวนเงิน 
267,300 บาท และจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของ
ลูกจางประจํา ที่ไดรับคาจางในขั้นสูงสุดในอัตรา
รอยละ 2 หรือรอยละ 4 หรือรอยละ 6 ของคาจาง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา
ที่ไดรับเงินเดือน หรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหนง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,613,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติหนาที่กองการประปา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 124,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหกับ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท.0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 6,573,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 272,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกหนวยงาน จํานวน 100,000 บาท

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ซื้อหรือจาง คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษา คาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบ หรือควบคุม
งานกอสรางและคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานและลูกจางของกองการประปา ในกรณีที่มี
งานซึ่งจําเป็นเรงดวนตองทํานอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานของกองการประปา 
ที่มีสิทธิไดรับคาเชาบาน ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
กองการประปาที่มีสิทธิเบิกได
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

1. คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานใหกับผูรับจางทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลง 
ซอมแซม ตอเติมเสริมสรางวัสดุครุภัณฑ์หรือที่ดินหรือ
สิ่งกอสรางและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน 
คาบริการ คาจางเหมาแรงงานทําของตางๆ คาสํารวจ-
ออกแบบและควบคุมการกอสรางคาตรวจสอบและรับรอง
มาตราฐานและงานเทคนิคตางๆ คาจางรับรองแบบการ
กอสรางและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจําหนาย
น้ําประปา คาจางเหมาสูบน้ํา คาจางเหมาแบบหามสัมภาระ 
ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
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เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

2. คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คารังวัดที่ดินและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

3. คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา
- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา-
เพิ่มเติม คาธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา 
การเพิ่มกําลังไฟาและการขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

รวม 40,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาผานทางพิเศษ คาบริการจอดรถ
ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับพนักงานและลูกจางที่เดินทางไปราชการ
หรือฝึกอบรม สัมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท.0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ
รายจายอื่น ๆ

จํานวน 20,000 บาท

1. คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรตางๆและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางและผูที่ไดรับ
คําสั่งใหเดินทางเพื่อเขารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรตางๆ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562

2. คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 
จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาชดใชความเสียหายจากการ
ประกอบกิจการประปาและทําใหทรัพย์สินของ
ประชาชนไดรับความเสียหาย เชน ทอแตก ฯลฯ
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทอสงจายน้ําประปา
และทรัพย์สิน เชน วัสดุอุปกรณ์ตางๆ ซึ่งไมสามารถ
เบิกจายจากหมวดหรือประเภทรายจายอื่นได
ประกอบกับ
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม

ค่าวัสดุ รวม 1,867,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร ตรายางและวัสดุคงทนอื่นๆ 
ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา 
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา 
หลอดไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟา และวัสดุสิ้นเปลือง
อื่นๆ
ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร 
ผังแสดงวงจรตางๆ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
อื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง และ
วัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
แปรง ไมกวาด และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ 
เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน สี ปูนซีเมนซ์ ทราย อิฐหรือ
ซีเมนซ์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ทอพีวีซี ประตูน้ํา
ยีโบลท์ ของอ ขอตอ ลดเหลี่ยม และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 
ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์-
ประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาลและคาวัสดุประกอบอะไหลอื่นๆ
 ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค และ
วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น้ํากลั่น แบตเตอรี่ น็อตสกู และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ 
ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่
หัวเทียน หมอน้ํา กระจกมองขางรถยนต์และวัสดุประกอบ
และอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง
และวัสดุสิ้นเปลืองฯ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตาม
1. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจาย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอยวัสดุและ
คาสาธารณูปโภค

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน ที่วางกรวยแกว กระบอกตวง 
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์
สารสม คลอรีน โพลิเมอร์และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ 
ที่ชวยในการปรับปรุงคุณภาพน้ําซึ่งใชในการผลิตน้ําประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล และ
วัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึกขอมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- คาวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล
ฮาร์ดดิสก์ ไดนร์ ซีพีรอมไดร์ฟ แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์
(Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหลอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก 
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาวัสดุคงทน เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ
และวัสดุคงทนอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจการประปา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,764,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 3,750,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาซึ่งใชในการเดินเครื่องมอเตอร์ 
สูบน้ําดิบและผลิตน้ําประปาตลอดจนคาแกไขกระแสไฟฟา
ขัดของและบริการอื่นๆ 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีเบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอย วัสดุและคาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์ ซึ่งใชในการประสานงานตางๆของ
กองการประปา หมายเลข 038-674772 ซึ่งใชในการเรงรัด 
ติดตามทวงหนี้ ติดตอสวนราชการอื่นตลอดจนบุคคลภายนอก
ซึ่งเกี่ยวกับงานกิจการประปา 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กําปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
    

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา-
ไปรษณียากรและคาเชาตูไปรษณีย์ของกองการประปา
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตเชน
คาธรรมเนียม คาสมาชิก คาขอใชหมายเลข คาเชาเลขหมาย
คาเชาเครื่องอุปกรณ์และคาใชจายที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไขเพิ่มเติม

งบลงทุน  เป็นเงิน 2,456,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 739,100 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง จํานวน 88,800 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 2 คัน ราคาคันละ
 44,400 บาท รวมเป็นเงิน 88,800 บาท
-เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร-
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
3. มาตราฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
4. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 12 หนา 15 ลําดับที่ 1
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ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 2.8 
กิโลวัตต์ พรอมอุปกรณ์ ไฟ AC 220V ชนิดยกเดียว
50 Hz  จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,300 บาท 
- เป็นไปตาม
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2. จัดซื้อตามราคาทองตลาดโดยประหยัด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(ราคานอกเหนือมาตราฐานครุภัณฑ์)
3. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หนา 15 ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 442,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปาและ
โปรแกรมจดหนวยน้ําบนระบบ Mobile Platform V1 
พรอมอุปกรณ์ ประกอบไปดวย ดังนี้
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปาและโปรแกรม-
จดหนวยน้ําบนระบบ Mobile Platform V1 
จํานวน 1 ระบบๆ ละ 374,000 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับการประมวลผล
จํานวน 1 เครื่องๆละ  23,000 บาท
- เครื่องจดบันทึกหนวยน้ําประปา พรอมเครื่องปริ้น
แบบพกพาระบบแอนด์ดรอยมีเครื่องอานบาร์โคดในตัว
จํานวน 3 เครื่องๆละ 15,000 บาท
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปาและโปรแกรม-
จดหนวยน้ําบนระบบ Mobile Platform V1 พรอมอุปกรณ์ 
- ระบบจดมิเตอร์ประปา
- ระบบรับจายคาน้ําประปา
- ระบบการออกรายงาน
- ระบบจายน้ําประปา 4.0

- ระบบการรองเรียน
- ระบบการจดทะเบียนผูใชประปารายใหมออนไลน์
- LINE officail - Basic license + ปุม 1000 บอร์ดแคส/ปี
- คาบริการเซิฟเวอร์ + โดเมน +คําปรึกษา (รายปี)
(ตามโครงการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปา
และโปรแกรมจดหนวยน้ําบน Mobile Platform V1
พรอมอุปกรณ์)
- เป็นไปตาม
1. แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 13
หนา 8 ลําดับที่ 1 และหนา 9-10 ลําดับที่ 1-3

วันที่พิมพ์ : 6/8/2564  15:01:13 หนา : 17/21



คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง เชน มอเตอร์ไฟฟา ยานพาหนะ 
เครื่องสูบน้ํา  ตูควบคุมระบบไฟฟา เพื่อผลิตน้ําประปา 
หมอแปลงไฟฟา เครื่องจายสารเคมี ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีเบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหาร-
งานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง-
สวนทองถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,716,900 บาท
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1,496,900 บาท

เพื่อจายเป็น
1. คากอสรางโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา
บริเวณถนนพลงชางเผือก ซอย 3 เขาแยกซอย
พลงชางเผือก 1 และสะพานสองแหลม  
(ชุมชนแหลมทาตะเคียน) จํานวน 618,100 บาท
- เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา
บริเวณถนนพลงชางเผือก ซอย 3 เขาแยกซอย
พลงชางเผือก 1 และสะพานสองแหลม  โดยวางทอจาก
ปากซอยแยกเขาพลงชางเผือกซอย 1 ทั้งสองฝั่งไปเชื่อม
กับทอเมน 6 นิ้ว เดิมของพลงชางเผือก ซอย 1 และตรงไป
ถึงสะพานสองแหลม โดยใชทอ HDPE ขนาดเสนผานศูนย์-
กลาง 110 มิลลิเมตร PN 6 CLASS 100 ความยาวไมนอย-
กวา 1,238 เมตร พรอมอุปกรณ์
- ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป 1/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หนา 3 ลําดับที่ 1

2. คากอสรางโครงการปองกันการพังของดินบริเวณ
ถังตกตะกอนและถังพักน้ําสวนที่ติดกับสระพักน้ําดิบ
โรงสูบหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) 
จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคากอสรางปองกันการพังของดินและบริเวณ
ถังตกตะกอนและถังพักน้ําสวนที่ติดกับสระพักน้ําดิบ
โรงสูบหนองแหวน โดยกดเสาเข็มเสียบแผนคอนกรีต
มีสเตย์ดึงหลังถมกลับงานลูกรัง ความยาวไมนอยกวา
25 เมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง เลขที่ ป 2/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หนา 4 ลําดับที่ 2
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3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ําใสขึ้นหอถังสูงประปาแหงที่ 2
(ชุมชนหนองกระโดง) จํานวน 378,800 บาท
- เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ําใสขึ้น
หอถังสูงประปาแหงที่ 2 โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
มอเตอร์ไฟฟา พรอมอุปกรณ์ ขนาด 11 kW 
4P,380V/3Ph/50Hz อัตราสูบไมนอยกวา 100 ลบ.ม./ชม.
จํานวน 1 ชุด  
- ตูควบคุมไฟฟา จํานวน 1 ตู 
- ทอทางดูดและทางสง ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
- ชุดเมนโฮลด์และทอสงขึ้นถังสูง ขนาดเสนผานศูนย์กลาง
ไมนอยกวา 6 นิ้ว พรอมอุปกรณ์ติดตั้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 12 หนา 5 ลําดับที่ 3

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบผลิต-กรองน้ํา
ทอจายน้ําประปา โรงสูบน้ําและอาคารตางๆ 
ฯลฯ เป็นตน
เป็นไปตาม
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา 51 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
คาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 และที่แกไข
เพิ่มเติม

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คาK) และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
(เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได (คาK) ไวในสัญญาจาง
กอสราง)
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เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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ส่วนท่ี 3 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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2561 2562 2563 2564 ยอดต่าง (%) 2565
รายได้
ดอกเบี้ยรับจํานํา 11,798,899.34 11,942,341.26 11,276,238.28 12,000,000.00 0.00% 12,000,000.00
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา 1,317,054.00 1,796,774.00 1,727,752.00 1,800,000.00 0.00% 1,800,000.00
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 230.20 552.55 540.04 1,000.00 0.00% 1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 9,400.00 0.00              1,000.00 0.00%              1,000.00

รวมรายได้ 13,116,183.54 13,749,067.81 13,004,530.32 13,802,000.00 0.00 13,802,000.00

รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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2561 2562 2563 2564 ยอดต่าง (%) 2565
รายรับจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รายได้อื่น
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%        2,756,826.03        2,894,727.53        2,849,744.59        2,940,000.00 2.04%        3,000,000.00
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%        4,594,710.04        4,824,545.89        4,749,574.31        4,900,000.00 2.04%        5,000,000.00
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ20% 1,837,884.02 1,929,818.36 1,899,829.73 1,960,000.00 2.04% 2,000,000.00

รวมรายอื่น 9,189,420.09 9,649,091.78 9,499,148.63 9,800,000.00 10,000,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น      22,305,603.63      23,398,159.59      22,503,678.95      23,602,000.00      23,802,000.00
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2561 2562 2563 2564 ยอดต่าง (%) 2565
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินประจําตําแหน่ง             90,000.00             90,000.00             90,000.00             90,000.00 0.00%             90,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา        1,512,973.45        1,503,459.00        1,536,480.00        2,000,000.00 -4.74%        1,905,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,100.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเบี้ยกันดาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)       1,602,973.45       1,593,459.00       1,626,480.00       2,090,000.00       2,015,300.00
รวมงบบุคลากร       1,602,973.45       1,593,459.00       1,626,480.00       2,090,000.00       2,015,300.00

รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
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งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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งบดําเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธ
นานุบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด             17,400.00             19,000.00             14,400.00             20,000.00 0.00%             20,000.00
ค่าพาหนะเหมาจ่าย             66,000.00             66,000.00             66,000.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าสมนาคุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 24,000.00 18,960.00 8,940.00 20,000.00 0.00% 0.00
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่             98,400.00           100,000.00           101,600.00           198,000.00 1.01%           200,000.00
เงินสมทบเงินสะสม           151,600.00           150,694.00           154,020.00           250,000.00 -23.76%           190,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             27,000.00             35,300.00             38,400.00             50,000.00 0.00%             50,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเช่าบ้าน             56,400.00             68,200.00             93,800.00           120,000.00 0.00%           120,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล              1,830.00             14,594.00             18,800.00           300,000.00 -33.33%           200,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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ค่าอาหาร           138,400.00           138,100.00           138,200.00           150,000.00 0.00%           150,000.00
รวมค่าตอบแทน         581,030.00         610,848.00         634,160.00       1,108,000.00         930,600.00

หมวดค่าใช้สอย
ค่าอากรแสตมป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00% 0.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ              2,365.00              7,865.20              4,400.00             80,000.00 62.50%           130,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าเช่าอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,000.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00 0.00% 0.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00% 2,000.00
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย              6,027.31              6,025.20              6,029.43             10,000.00 0.00%             10,000.00
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม 0.00 0.00 0.00              5,000.00 -100.00% 0.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง              9,600.00              9,600.00                 933.10             20,000.00 0.00% 0.00
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ค่าวารสาร              2,430.00              1,800.00 0.00              3,000.00 -100.00% 0.00
ค่าสอบบัญชี             60,000.00             28,000.00             30,000.00             40,000.00 -100.00% 0.00
ค่าอากรแสตมป์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่ารับรอง 0.00 0.00 0.00             10,000.00 0.00%             10,000.00
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 0.00 0.00 14,425.00 20,000.00 150.00%             50,000.00
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 900.00 7,580.00 1,420.00 80,000.00 -100.00% 0.00
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 0.00 17,350.00 0.00 20,000.00 -100.00% 0.00
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,499.84 20,720.16 4,767.68             40,000.00 0.00%             40,000.00

รวมค่าใช้สอย         102,822.15         101,140.56           62,975.21         341,000.00         242,000.00
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หมวดค่าวัสดุ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุสํานักงาน             32,152.70             39,555.08             34,679.67             70,000.00 -28.57%             50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00              5,000.00 0.00%              5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว              2,452.00              4,458.00              6,345.00              7,000.00 42.86%             10,000.00
วัสดุก่อสร้าง 0.00                 710.00              1,005.00             50,000.00 0.00%             50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00             10,000.00 0.00%             10,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                 580.00                 694.00                 645.00              4,000.00 -15.00%              3,400.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
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วัสดุคอมพิวเตอร์             17,145.00             37,170.00             21,090.00             50,000.00 0.00%             50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมค่าวัสดุ           52,329.70           82,587.08           63,764.67         196,000.00         178,400.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า             34,645.27             34,304.95             34,413.88             55,000.00 -9.09%             50,000.00
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล              1,033.62              1,006.87                 776.82              3,000.00 0.00%              3,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าบริการโทรศัพท์              9,219.28              8,465.00              9,609.61             10,000.00 0.00%             10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00% 0.00
ค่าบริการไปรษณีย์              1,737.00              3,795.00              1,073.00              3,000.00 0.00%              3,000.00

รวมค่าสาธารณูปโภค           46,635.17           47,571.82           45,873.31           74,000.00           66,000.00
รวมงบดําเนินงาน         782,817.02         842,147.46         806,773.19       1,719,000.00       1,417,000.00
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งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 15,000.00 0.00 15,700.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 33,300.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์โรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0.00 40,725.00 0.00 2,800.00 0.00% 0.00
ครุภัณฑ์อื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปรกติ
หรือค่าซ่อมกลาง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 50,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 55,725.00 0.00 51,800.00 50,000.00
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หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
อาคารต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 20,000.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
รวมงบลงทุน 0.00 55,725.00 0.00 51,800.00 70,000.00
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งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ             79,100.00             79,100.00             79,700.00             90,000.00 0.00%             90,000.00
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30%        2,756,826.03        2,894,727.53        2,849,744.59        2,940,000.00 2.04%        3,000,000.00
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50%        4,594,710.04        4,824,545.89        4,749,574.31        4,900,000.00 2.04%        5,000,000.00
บําเหน็จรางวัล 20%        1,837,884.02        1,929,818.36 1,899,829.73 1,960,000.00 2.04% 2,000,000.00
รายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมรายจ่ายอื่น       9,268,520.09       9,728,191.78       9,578,848.63       9,890,000.00     10,090,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น       9,268,520.09       9,728,191.78       9,578,848.63       9,890,000.00     10,090,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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งบกลาง
หมวดงบกลาง
ค่าชําระหนี้เงินต้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร        1,124,715.98        1,281,395.57           668,103.50        1,800,000.00 -16.67%        1,500,000.00

งบเฉพาะการช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายทั่วไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00



2561 2562 2563 2564 ยอดต่าง (%) 2565
รายจ่ายจริง ประมาณการ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

.....................................................
ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยเทศบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท., ก.บ.ท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
สํารองจ่าย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาล           268,436.00           240,174.00           262,323.00           280,000.00 -5.36%           265,000.00

ค่าภาษีที่ต้องจ่ายตามกฏหมายกําหนด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             20,000.00
รวมงบกลาง       1,393,151.98       1,521,569.57         930,426.50       2,080,000.00       1,785,000.00
รวมงบกลาง       1,393,151.98       1,521,569.57         930,426.50       2,080,000.00       1,785,000.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     13,047,462.54     13,741,092.81     12,942,528.32     15,830,800.00     15,377,300.00



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,802,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 13,802,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 12,000,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยรับจํานําของ
เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 1,800,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปงบประมาณ
ที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 1,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 1,000 บาท

โดยคํานวณประมาณการจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,000 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับ
หมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 10,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิประจําป 2564
เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 5,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป 2564
เพื่อจัดสรรเป็นเงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล            

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,000,000 บาท

ตั้งรับเงินจัดสรร ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิประจําป 2564
เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําป            
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,377,300 บาท แยกเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเมืองแกลง

อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  20:15:32 หน้า : 1/17



งบกลาง  เป็นเงิน 1,785,000 บาท
งบกลาง รวม 1,785,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 1,500,000 บาท
วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  20:15:32 หน้า : 3/17



- เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแกลง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เปนเงิน 5,000,000.- บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปนเงิน 6,000,000.-บาท
เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม 2560 เปนเงิน 5,000,000.-บาท 
รวมวงเงิน 16,000,000.- บาท ซึ่งเสียอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต่อป และ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เปนเงิน 30,000,000.-บาท 
เสียอัตราดอกเบี้ย ( MOR-2%ต่อป )
- เพื่อจ่ายเปนค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้เกินบัญชี
ธนาคารออมสิน สาขาแกลง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เปนเงิน 9,000,000.-บาท
เสียอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต่อป
และสัญญาต่อท้ายครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553
เปนเงิน 10,000,000.- บาท และ สัญญาต่อท้ายครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เปนเงิน 11,000,000.-บาท
และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยเสียอัตราดอกเบี้ย

( MOR-2.00% ต่อป ) บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
โดยเสียอัตราดอกเบี้ยดังนี้ กรณีที่คงเงินฝากไม่ต่ํากว่า
จํานวน 9,000,000.00.- บาท คิดดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 12 เดือนบวกเพิ่ม 1% ต่อป
กรณีที่คงเงินฝากไม่เต็มจํานวน 9,000,000.00.- บาท
ส่วนที่มีเงินฝากคงไว้คิดดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน
บวกเพิ่ม 1% ต่อป เงินกู้ส่วนที่เกินกว่าเงินฝากคงไว้
เสียอัตราดอกเบี้ย( MOR-3.75% ต่อป ) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
จํานวน 21,000,000.00.- บาท อัตราดอกเบี้ย
( MOR-3.75% ต่อป ) บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5
เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 เพิ่มวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
อีก 30,000,000.00.- บาท อัตราดอกเบี้ย( MOR-3.75% ต่อป )
รวมเงินกู้เบิกเกินบัญชีตามสัญญาทั้งสิ้น 60,000,000.- บาท
และรวมถึงเปนค่าธรรมเนียมพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี
กับธนาคารอื่นที่ทําการขอกู้เพิ่มอีก 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 285,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 265,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนรายจ่ายตามข้อผูกพันเพื่อส่งเปนเงินสมทบ
เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเปนพนักงานสถานธนานุบาล
ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปที่ผ่านมา ตามหนังสือ
สํานักงานจ.ส.ท.ที่ มท.0801.5/ว1269
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 20,000 บาท

ค่าภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมาย
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
สถานธนานุบาล
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,015,300 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,015,300 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินประจําตําแหน่งพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับ
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท. 0801.5/ว1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,905,200 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าจ้างประจําพนักงานสถานธนานุบาล
ที่ปฏิบัติงานในกิจการสถานธนานุบาลฯ และ จ่ายเปนเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจําป
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,100 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสถานธนานุบาล

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 930,600 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเช่าบ้านของพนักงาน
สถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1480 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559  

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานสถานธนานุบาล และครอบครัว
ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
และค่าตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท. 0801.5/ว1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- ค่าตรวจทรัพย์รับจํานําที่เก็บรักษา,ค่าตรวจทรัพย์
รับจํานําประจําปให้แก่เจ้าหน้าที่
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
ที่ มท 0801.5/ว1509 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2551
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เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 190,600 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจํา
- เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสม
และ เงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2522
(รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ถึง พ.ศ. 2535)

ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ
- เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าอาหารประจําวันทําการของ พนักงานสถานธนานุบาล 
พ.ศ. 2549 ประกาศณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และ พนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในวันจําหน่ายทรัพย์หลุด
- เปนไปตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน  2551           

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564  20:15:32 หน้า : 7/17



รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจํานวน 80,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เปนการประกอบการ
ดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ
เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งปายประชาสัมพันธ์
ปายชื่อสํานักงานหรือปายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเปน
สิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ของสถานธนานุบาล
-  เปนไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
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การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ตรวจสอบบัญชี
และรับรองการเงินของสถานธนานุบาล
-  เปนไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปนค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมเครือข่าย
เชื่อมโยงกับสํานักงาน จ.ส.ท.
- เปนไปตาม 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และ ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

- สําหรับจ่ายค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
และจ่ายเปนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมายของ
สถานธนานุบาล
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- สําหรับจ่ายเปนค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของ
สถานธนานุบาล 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองแก่
ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาล หรือเทศบาลอื่น
ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสถานธนานุบาล
และรับรองประชาชนผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาล
(ในอัตราไม่เกินร้อยละหนึ่งของรายได้จริงในปที่ล่วงมา)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0304/ว3483 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานสถานธนานุบาล และผู้ที่ได้รับคําสั่ง
ให้เดินทางไปราชการ
- เปนไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เรื่อง ระเบียบกระทรวง-
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปรกติ
เช่น เครื่องปรับอากาศ,ประตู,เครื่องปริ้น ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 178,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ค่าหลอดไฟฟา
ฟิวส์สายไฟฟา ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ผังแสดงวงจรต่างๆ
ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถาด แก้วน้ํา
จานรอง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ อ่างล้างมือ โถส้วม ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
สีแปรงทาสี ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น ไขควง ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถจักรยานยนต์
น้ํามันเบรก ฯลฯ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรกหัวเทียน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,400 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- สําหรับจ่ายเปนค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ํามันเบนซิน
- น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เปนไปตาม
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน
- ค่าวัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy disk, Removable Disk,
Compact Disc,Digital Video, Flash Drive)
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 66,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าไฟฟาที่ใช้ในสํานักงาน
สถานธนานุบาล
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน
สถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าโทรศัพท์ ฯลฯ และ 
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
และอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
และค่าธรรมเนียมอื่นที่ใช้ในราชการเทศบาล
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งบลงทุน  เป็นเงิน 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปรกติ
หรือค่าซ่อมกลางของครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล 
- เปนไปตาม
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ
และ ค่าสาธารณูปโภค
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปนค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
การปรับปรุงอาคาร เช่นบิวท์อิน Built-in,
กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล
- เปนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 10,090,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,090,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท. ตามที่กําหนด
ให้ตั้งไว้โดยคํานวณจากกําไรสุทธิในปที่ล่วงมาจาก
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่ได้มีการตรวจสอบ
และรับรองแล้ว
เปนไปตาม
1. ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วย
เงินค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ พ.ศ.2564
2. ตามหนังสือสํานักงานจ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว1269 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล
- เปนไปตาม
1. ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.
ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่  29  มกราคมพ.ศ. 2557
2. หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว151.1
ลงวันที่  30  มกราคม  2557 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 5,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายสมทบเปนเงินทุนหมุนเวียนใช้ใน
กิจการสถานธนานุบาล
- เปนไปตาม
1. ระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
2. หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท.0801.5/ว151.1
ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อสําหรับจ่ายเปนเงินรางวัลประจําปให้แก่
เจ้าหน้าที่ในส่วนของ จังหวัด อําเภอ เทศบาล พนักงาน
สถานธนานุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท.
- เปนไปตาม
1. ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557
2. ระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยค่าจ้างค่าตอบแทน
เบี้ยกรรมการ และเงินโบนัส (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2557
3. หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1
ลงวันที่ 30 มกราคม 2557
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