
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 





ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



เทศบาลตําบลบานปลอง
เขต/อําเภอ เทิง    จังหวัดเชียงราย

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

999  หมู 11  ซอย-  ถนนเชียงราย-เทิง  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เทิง  จังหวัดเชียงราย  57230

พื้นที่ 2.30 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,006 คน
ชาย 1,940 คน

หญิง 2,066 คน

ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานปลอง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานปลอง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานปลองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ปลอง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,315,855.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 69,515,932.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,109,614.57 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 25 โครงการ รวม 3,487,745.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 41,822,759.02 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 213,469.94 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 339,106.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 307,903.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 28,272.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,338,162.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,595,845.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,686,831.34 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 34,481,043.65 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,790,174.95 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,495,920.97 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,090,671.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,017,450.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,086,826.05 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,686,831.34 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,377,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 213,469.94 180,000.00 300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

339,106.00 271,500.00 272,600.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 307,903.98 281,200.00 320,500.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 28,272.00 19,200.00 21,300.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 888,751.92 751,900.00 914,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,338,162.10 22,071,000.00 20,642,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,338,162.10 22,071,000.00 20,642,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,595,845.00 24,177,100.00 23,443,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,595,845.00 24,177,100.00 23,443,600.00

รวม 41,822,759.02 47,000,000.00 45,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,790,174.95 12,356,701.00 12,782,392.00

งบบุคลากร 12,495,920.97 17,809,912.00 17,376,177.00

งบดําเนินงาน 8,090,671.68 10,995,950.00 12,456,231.00

งบลงทุน 2,017,450.00 4,725,437.00 1,291,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,086,826.05 1,112,000.00 1,094,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,481,043.65 47,000,000.00 45,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลบานปลอง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,654,846

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,955,260

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,138,587

แผนงานสาธารณสุข 3,534,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 419,880

แผนงานเคหะและชุมชน 60,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 98,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 249,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,892,475

แผนงานการเกษตร 215,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,782,392

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,782,392 12,782,392
    งบกลาง 12,782,392 12,782,392

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,070,460 0 2,237,460 355,320 9,663,240
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,445,820 0 2,237,460 355,320 7,038,600

งบดําเนินงาน 2,046,606 5,000 835,000 0 2,886,606
    ค่าตอบแทน 179,206 0 150,000 0 329,206

    ค่าใช้สอย 820,400 5,000 565,000 0 1,390,400

    ค่าวัสดุ 537,000 0 110,000 0 647,000

    ค่าสาธารณูปโภค 510,000 0 10,000 0 520,000

งบลงทุน 10,000 0 0 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 95,000
    เงินอุดหนุน 95,000 0 0 0 95,000

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,141,260 0 1,141,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,141,260 0 1,141,260

งบดําเนินงาน 594,000 20,000 614,000
    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 311,000 0 311,000

    ค่าวัสดุ 223,000 20,000 243,000

งบลงทุน 200,000 0 200,000
    ค่าครุภัณฑ์ 200,000 0 200,000

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 977,760 2,139,477 3,117,237
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 977,760 2,139,477 3,117,237

งบดําเนินงาน 2,452,600 2,863,550 5,316,150
    ค่าตอบแทน 35,000 15,000 50,000

    ค่าใช้สอย 2,297,600 1,782,555 4,080,155

    ค่าวัสดุ 120,000 803,995 923,995

    ค่าสาธารณูปโภค 0 262,000 262,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 655,200 655,200
    เงินอุดหนุน 0 655,200 655,200

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,537,560 0 1,537,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,537,560 0 1,537,560

งบดําเนินงาน 1,447,000 330,000 1,777,000
    ค่าตอบแทน 116,000 120,000 236,000

    ค่าใช้สอย 1,151,000 5,000 1,156,000

    ค่าวัสดุ 180,000 205,000 385,000

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 419,880 419,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 419,880 419,880

หน้า : 5/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    ค่าใช้สอย 60,000 60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 98,000 98,000
    ค่าใช้สอย 98,000 98,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 85,000 40,000 125,000
    ค่าใช้สอย 70,000 40,000 110,000

    ค่าวัสดุ 15,000 0 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 124,000 124,000
    เงินอุดหนุน 0 124,000 124,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,497,000 0 1,497,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,497,000 0 1,497,000

งบดําเนินงาน 1,264,475 100,000 1,364,475
    ค่าตอบแทน 160,000 0 160,000

    ค่าใช้สอย 589,475 100,000 689,475

    ค่าวัสดุ 515,000 0 515,000

งบลงทุน 20,000 1,011,000 1,031,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 1,011,000 1,031,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 60,000 155,000 215,000
    ค่าใช้สอย 50,000 155,000 205,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

หน้า : 7/7







 
 
 
 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
    

 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 454,553.79 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 8,323.90 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 25,307.94 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 199,751.00 188,162.00 170,000.00 47.06 % 250,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 662,628.69 213,469.94 180,000.00 300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,241.60 1,358.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 222,440.00 225,550.00 222,500.00 0.00 % 222,500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

280.00 260.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,010.00 4,060.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 783.00 538.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,610.00 1,330.00 1,600.00 0.00 % 1,600.00
     ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ 1,380.00 1,140.00 1,400.00 0.00 % 1,400.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 990.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,825.00 76,900.00 2,000.00 100.00 % 4,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:14:57 หน้า : 1/3



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

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2,000.00 2,000.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

16,650.00 14,950.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

6,600.00 6,800.00 6,600.00 -1.52 % 6,500.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280.00 310.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 75.00 210.00 300.00 0.00 % 300.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,200.00 0.00 1,300.00 15.38 % 1,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 266,364.60 339,106.00 271,500.00 272,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 5,200.00 6,000.00 5,200.00 -3.85 % 5,000.00
     ดอกเบี้ย 276,019.39 301,903.98 276,000.00 14.31 % 315,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 281,219.39 307,903.98 281,200.00 320,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 13,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 252.00 254.00 200.00 50.00 % 300.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 13,014.00 15,018.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,266.00 28,272.00 19,200.00 21,300.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 534,062.96 628,819.35 540,000.00 16.67 % 630,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,743,624.29 14,626,563.91 15,700,000.00 -7.01 % 14,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,646,646.14 1,618,713.98 1,642,000.00 -1.34 % 1,620,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 69,277.83 78,303.55 70,000.00 7.14 % 75,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,643,191.14 3,145,963.08 3,650,000.00 -10.96 % 3,250,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 35,631.16 30,382.83 36,000.00 -2.78 % 35,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 32,139.65 27,986.40 33,000.00 -3.03 % 32,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

366,718.00 181,429.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,071,291.17 20,338,162.10 22,071,000.00 20,642,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,209,362.49 20,595,845.00 24,177,100.00 -3.03 % 23,443,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,209,362.49 20,595,845.00 24,177,100.00 23,443,600.00
รวมทุกหมวด 43,504,132.34 41,822,759.02 47,000,000.00 45,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 272,600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 222,500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม
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ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,600 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเปนผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 1,400 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บได้น้อยลง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 16,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,500 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บได้น้อยลง
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ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 320,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถ
จัดเก็บได้น้อยลง

ดอกเบี้ย จํานวน 315,500 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่ม
ขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 21,300 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เท่าเดิม

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัด
เก็บได้เพิ่มขึ้น
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,642,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 630,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,600,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,620,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 75,000 บาท

ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,250,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 32,000 บาท

ประมาณการไว้ลดลงกว่าปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ
จัดสรรลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัด
สรรเท่าเดิม
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,443,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,443,600 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,992 64,338 98,556 2.99 % 101,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 210 7,480 4,500 22.22 % 5,500

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 977,392 977,392 910,765 31.76 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,570,400 6,944,800 7,688,400 2.43 % 7,875,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,784,000 1,781,600 1,932,000 -2.48 % 1,884,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 156,000 156,000 174,000 0 % 174,000

เงินสํารองจ่าย 5,206 35,168 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 646,692

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 20,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 351,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อําเภอเทิง    จังหวัดเชียงราย
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โครงการจัดการจราจร 88,000 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 171,500 203,000 294,000 -71.43 % 84,000

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 38,174.44 38,902.27 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 40,000 -100 % 0

เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่

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

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

391,131 389,831 684,687 -100 % 0

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 19,152 19,152 89,758 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 36,841.68 36,841.68 351,081 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ 0 35,670 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,410,999.12 10,790,174.95 12,737,747 12,782,392
รวมงบกลาง 10,410,999.12 10,790,174.95 12,737,747 12,782,392
รวมงบกลาง 10,410,999.12 10,790,174.95 12,737,747 12,782,392

รวมแผนงานงบกลาง 10,410,999.12 10,790,174.95 12,737,747 12,782,392
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

682,102.84 695,520 583,280 19.24 % 695,520

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 117,348.39 120,000 100,600 19.28 % 120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 117,348.39 120,000 100,600 19.28 % 120,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

189,060 198,720 165,680 19.94 % 198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,245,472.22 1,062,243.87 1,089,200 36.83 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,351,331.84 2,196,483.87 2,039,360 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 3,019,696 3,429,395.33 3,823,391 -5.6 % 3,609,420

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 7,405 84,660 -0.78 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 238,500 186,000 0 % 186,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 242,640 264,720 4.17 % 275,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 221,640 265,385 273,120 2.02 % 278,640
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,780 14,035 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,718,176 4,197,360.33 4,643,891 4,445,820
รวมงบบุคลากร 6,069,507.84 6,393,844.2 6,683,251 7,070,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 5,000 194,882 -79.47 % 40,006

ค่าเบี้ยประชุม 5,312.5 6,373 8,000 12.5 % 9,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 132,000 150,000 150,000 -52 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 53,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 44,300 49,900 75,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 181,612.5 211,273 432,882 179,206
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 412,370.91 426,767.97 444,000 -4.19 % 425,400

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,318 53,307 65,000 -38.46 % 40,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเข้า
ดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ

7,042 2,700 10,000 -100 % 0

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ

0 0 0 100 % 7,000

2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการ
ตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

11,000 0 12,000 -100 % 0

2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 80,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 187,115.58 177,004.74 135,000 -55.56 % 60,000

4. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดู
งาน

0 0 100,000 -90 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 80,118 -62.56 % 30,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง ฯลฯ

0 6,960 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฯลฯ

13,140 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

0 55,800 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ
.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

14,400 0 10,000 -20 % 8,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 84,025.73 152,719.26 130,000 0 % 130,000

รวมค่าใช้สอย 746,412.22 875,258.97 1,006,118 820,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 93,175 98,167 250,000 -20 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,000 569 20,000 -60 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,598 35,127 65,000 -53.85 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 29,264 22,555 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 42,419 3,900 80,000 0 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 138,342.7 105,812.1 200,000 -25 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 720 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 46,380 33,220 50,000 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 0 3,080 5,000 -20 % 4,000

รวมค่าวัสดุ 395,178.7 303,150.1 720,000 537,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 386,708.74 406,830.85 400,000 0 % 400,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,800.94 33,908.3 50,000 -20 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,663 11,077 20,000 -75 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 58,935.6 58,778.67 65,000 -7.69 % 60,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 492,108.28 510,594.82 535,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 1,815,311.7 1,900,276.89 2,694,000 2,046,606

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 4,000 5,900 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

8,500 0 0 0 % 0

ชั้นอเนกประสงค์ 0 0 6,600 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด  40  ช่อง 0 10,300 12,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไมค์สายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงยาว  30  
เมตร

1,720 0 0 0 % 0
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ลําโพงฮอร์น  ขนาด  15 x 8 นิ้ว  พร้อม
ยูนิตฮอร์น  ขนาด  150  วัตต์  พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง

8,700 0 0 0 % 0

วิทยุติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 3,180 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 20,500 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สําหรับงาน
สํานักงาน

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที)   

0 2,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที)

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)

8,200 0 0 0 % 0
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อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
(Smart  Card  Reader)

0 1,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

ปรับปรุงรถโดยสารอเนกประสงค์  ทะเบียน 
 40-0211 เชียงราย 0 400,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,300 470,700 74,000 10,000
รวมงบลงทุน 30,300 470,700 74,000 10,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายงาม 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

0 0 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 75,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราชพิธี  และงานรัฐพิธี

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณีของจังหวัดและ
อําเภอ

0 25,000 25,000 -20 % 20,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่
บ้าน

0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันแม่แห่งชาติ

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสตรีสากล

0 0 0 100 % 5,000
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอเทิง  จังหวัด
เชียงราย  0 5,000 5,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
 จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
 จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล  

0 2,600 5,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 85,000 47,600 100,000 95,000
รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 47,600 100,000 95,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,000,119.54 8,812,421.09 9,551,251 9,222,066
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําการประเมินผลทางวิชาการ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม 2,084 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,084 0 20,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 2,084 0 20,000 5,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,084 0 20,000 5,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,120,912.58 1,091,135 1,468,000 48.33 % 2,177,460

เงินประจําตําแหน่ง 20,032.26 15,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,140,944.84 1,106,135 1,528,000 2,237,460
รวมงบบุคลากร 1,140,944.84 1,106,135 1,528,000 2,237,460
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 43,500 55,000 120,000 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,900 55,000 150,000 150,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 255,819.52 307,899 450,000 11.11 % 500,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 93,828 66,726 80,000 -87.5 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 20,000 -50 % 10,000
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้นําชุมชน  
สําหรับการบริหารและการจัดหาพัสดุภาย
ใต้  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300 8,225 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 349,947.52 382,850 587,000 565,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,976.7 33,516 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,000 7,470 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 130 505 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,222.9 935.4 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 31,280 48,600 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 86,609.6 91,026.4 120,000 110,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 482,457.12 528,876.4 857,000 835,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 2,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0 32,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 4,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 66,400 0 0
รวมงบลงทุน 0 66,400 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,623,401.96 1,701,411.4 2,385,000 3,072,460
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,625,605.5 10,513,832.49 11,956,251 12,654,846

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 237,690 223,620 242,700 4.92 % 254,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

11,650 17,040 18,000 0 % 18,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 783,573 828,115 597,720 2.36 % 611,820

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 220,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,032,913 1,068,775 858,420 1,141,260
รวมงบบุคลากร 1,032,913 1,068,775 858,420 1,141,260
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46,500 32,000 63,490 -44.87 % 35,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,050 14,400 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,550 46,400 88,490 60,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยว
ข้องกับงานป้องกันภัย

20,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยว
ข้องกับงานป้องกันภัยฯ

0 27,238 20,000 -50 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันอุบัติทางถนนในช่วง
เทศกาล

7,600 2,160 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

2,240 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการวันอปพร. 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000 9,975 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจาก
อุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

0 0 10,000 -20 % 8,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ
ภัยในชุมชน

10,000 8,950 10,000 -20 % 8,000

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.)

189,200 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 51,112 67,145.22 180,000 -44.44 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 290,152 115,468.22 255,000 311,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,927 85,680 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 44,869.3 32,293.3 68,000 0 % 68,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 4,000 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 52,250 20,000 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 57,796.3 170,223.3 208,000 223,000
รวมงบดําเนินงาน 419,498.3 332,091.52 551,490 594,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดควบคุมการออกอากาศ 0 0 32,100 -100 % 0

ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สาย 0 0 53,500 -100 % 0

ชุดรีโมทควบคุมแสดงค่าหน้าจอแบบสัมผัส 0 0 4,280 -100 % 0

ชุดสายอากาศส่งพร้อมสายนําสัญญาณ 0 0 12,840 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 
32 นิ้ว

0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิง  (ภายนอกอาคาร) 45,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:17 หน้า : 19/54



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

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 208,637 -100 % 0

ปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน บล 5356 
เชียงราย

0 0 0 100 % 200,000

ปรับปรุงหอกระจายข่าว เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

0 0 347,280 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,000 5,800 658,637 200,000
รวมงบลงทุน 45,000 5,800 658,637 200,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 0 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 50,000 50,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,497,411.3 1,456,666.52 2,118,547 1,935,260
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,497,411.3 1,456,666.52 2,118,547 1,955,260

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 311,580 333,060 451,480 71.95 % 776,340

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 10,500 300 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 138,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 311,580 333,060 461,980 977,760
รวมงบบุคลากร 311,580 333,060 461,980 977,760
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 554 802.53 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,700 2,700 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,700 2,700 4,554 35,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,109,430 1,492,868.53 1,876,640 0.58 % 1,887,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 53,880 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 48,042 32,886 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 58,250 0 100 % 60,000

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นัก
เรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

0 0 0 100 % 220,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 

49,740 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา 0 0 30,000 0 % 30,000

ทุนการศึกษาสําหรับการให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน

0 28,000 35,000 -100 % 0

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการให้
ความช่วยเหลือนักเรียน

0 31,500 70,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,020 12,280 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,268,112 1,655,784.53 2,101,640 2,297,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,426 12,540 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,100 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 24,120 15,023 50,000 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 18,610 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,690 22,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 95,236 71,773 110,000 120,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,369,048 1,730,257.53 2,219,194 2,452,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,680,628 2,063,317.53 2,681,174 3,430,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 277,380 289,560 2,517,960 -48.95 % 1,285,437

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 140 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 679,680 633,572.58 690,912 2.77 % 710,040

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 61,800 53,811.29 64,840 -7.46 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,018,860 976,943.87 3,333,212 2,139,477
รวมงบบุคลากร 1,018,860 976,943.87 3,333,212 2,139,477

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 661 1,412.86 % 10,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,661 15,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง)

892,234 914,290 1,349,663 10.6 % 1,492,755

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

260,100 209,450 290,400 -0.21 % 289,800

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครูโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561"

0 33,000 0 0 % 0
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โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ. 2561"

0 11,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,152,334 1,167,740 1,660,063 1,782,555
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000 11,827 30,000 2,363.32 % 738,995

ค่าอาหารเสริม (นม) 562,125.12 590,944.54 643,844 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุกีฬา 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุการศึกษา 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 568,125.12 602,771.54 713,844 803,995
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 240,000 0 % 240,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 252,000 262,000
รวมงบดําเนินงาน 1,720,459.12 1,770,511.54 2,631,568 2,863,550
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 228,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
32,000 บีทียู

0 0 42,300 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้  นักเรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

54,000 72,000 58,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้  166,250 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลูเลอร์สแตนเลส 0 0 3,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 220,250 72,000 344,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 149,500 0 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 149,500 0 150,000 50,000
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รวมงบลงทุน 369,750 72,000 494,500 50,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

398,040 358,780 372,000 -4.03 % 357,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

345,200 300,500 296,000 0.74 % 298,200

รวมเงินอุดหนุน 743,240 659,280 668,000 655,200
รวมงบเงินอุดหนุน 743,240 659,280 668,000 655,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,852,309.12 3,478,735.41 7,127,280 5,708,227
รวมแผนงานการศึกษา 5,532,937.12 5,542,052.94 9,808,454 9,138,587

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 482,640 596,340 938,700 5.38 % 989,160

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200
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เงินประจําตําแหน่ง 146,400 156,900 109,200 0 % 109,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 12,000 0 % 12,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 268,980 282,300 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 282,480 268,645 216,000 50 % 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,940 28,617.9 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,217,440 1,332,802.9 1,367,100 1,537,560
รวมงบบุคลากร 1,217,440 1,332,802.9 1,367,100 1,537,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 248 1,916.13 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 17,880 17,040 30,000 66.67 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,300 23,000 27,110 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,180 40,040 57,358 116,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 355,340 562,660 784,320 10.92 % 870,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของแผน
งานสาธารณสุข

0 5,740 40,000 -37.5 % 25,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม  ด้านสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อม  งานสคบ.ฯลฯ  
ให้แก่เด็กเยาวชน  และประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 14,409 19,000 -100 % 0

โครงการจัดอบรม/ประชุม ประชาชนในเขต
เทศบาลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม งานสคบ. 
ฯลฯ 

1,290 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

0 0 8,000 25 % 10,000

โครงการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์และ
แมลง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคระบาด อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะในครัวเรือนและลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

0 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

0 0 0 100 % 21,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 0 0 8,000 25 % 10,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
การฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหาร
ปลอดภัยสู่สุขภาพดี

9,970 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
หรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 84,947 47,881 237,243 -57.85 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 451,547 630,690 1,138,563 1,151,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,900 14,320 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,495 14,460 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 1,174 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,285 68,000 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0 0 15,000 0 % 15,000
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วัสดุเครื่องแต่งกาย 3,320 25,416 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,500 4,510 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 91,674 126,706 180,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 574,401 797,436 1,375,921 1,447,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 2,000 2,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนอน 0 0 19,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  (แบบข้ออ่อน) 0 42,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,500 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,300 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 80,300 34,000 0
รวมงบลงทุน 0 80,300 34,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.)
หมู่ที่  3 , 4 , 5 , 7 , 10  และหมู่ที่  11  

0 0 45,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 45,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 45,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,791,841 2,210,538.9 2,822,021 2,984,560
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

2,889 1,524 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,889 1,524 5,000 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 115,848.1 87,056.2 105,000 0 % 105,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 38,088.45 67,141 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 153,936.55 154,197.2 205,000 205,000
รวมงบดําเนินงาน 156,825.55 155,721.2 210,000 330,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง โครงการจัด
ตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน 
(Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

0 0 65,000 53.85 % 100,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 0 0 5,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

120,000 120,000 120,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 120,000 120,000 190,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 190,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 276,825.55 275,721.2 400,000 550,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,068,666.55 2,486,260.1 3,222,021 3,534,560
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 419,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 419,880
รวมงบบุคลากร 0 0 0 419,880

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 419,880
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 419,880

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,900 164,300 203,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,500 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 84,900 168,800 223,000 0
รวมงบดําเนินงาน 84,900 168,800 223,000 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 84,900 168,800 273,000 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 4,238 214 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,238 214 10,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,775 72,050 150,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 49,775 72,050 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 54,013 72,264 160,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเทิง 
(ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) 0 105,946.05 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 105,946.05 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 105,946.05 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 54,013 178,210.05 160,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 15,000 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 15,000 15,000 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 15,000 15,000 0 60,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 15,000 15,000 0 60,000
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 153,913 362,010.05 433,000 60,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 360 360 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  กลุ่มองค์กรชุมชน

85,614 92,450 50,000 0 % 50,000

โครงการร้อยใจรักษ์  (การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

38,460 0 0 100 % 10,000

โครงการรักน้ํา  รักป่า  รักแผ่นดิน 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การป้องกันการทุจริต

0 0 15,000 -46.67 % 8,000

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 1,440 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

0 0 10,000 -50 % 5,000
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 125,874 92,810 125,000 98,000
รวมงบดําเนินงาน 125,874 92,810 125,000 98,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 125,874 92,810 125,000 98,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 125,874 92,810 125,000 98,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

40,388 68,481 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 40,388 68,481 70,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 40,388 68,481 85,000 85,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด และศูนบ์เครือ
ข่ายการศึกษาตําบลปล้องหนองแรด

0 70,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องใต้  โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนบ้านปล้องใต้  
และศูนย์เครือข่าย
การศึกษาตําบลปล้องหนองแรด

70,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 70,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 70,000 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 110,388 138,481 85,000 85,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 29,395 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 29,395 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 29,395 0 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระ
สงฆ์

0 0 0 100 % 2,000
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอย 
อ่างขุนปล้อง

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
จอมทอง

0 0 0 100 % 7,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการอบรมประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการดํารงชีวิต

0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง 0 10,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

27,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุจอมทอง  

0 0 7,000 -100 % 0
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง 
โครงการอบรมประชาชนโดยใช้หลักพระ
พุทธศาสนาในการดํารงชีวิต 

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการงานประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์   

0 0 2,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 24,000 40,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอย อ่างขุน
ปล้อง  

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน   

0 0 30,000 -100 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 27,000 34,000 124,000 124,000
รวมงบเงินอุดหนุน 27,000 34,000 124,000 124,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 56,395 34,000 164,000 164,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 166,783 172,481 249,000 249,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,008,480 1,064,940 1,158,080 10.32 % 1,277,580

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 139,800 145,285 151,200 3.33 % 156,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,620 14,135 10,420 -69.48 % 3,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,227,900 1,284,360 1,379,700 1,497,000
รวมงบบุคลากร 1,227,900 1,284,360 1,379,700 1,497,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

129,700 105,460 146,980 -4.75 % 140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 -100 % 0
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 129,700 105,460 203,980 160,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,900 132,000 260,000 95.95 % 509,475

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน  นิติบุคคล  หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

98,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกอง
ช่าง

9,400 10,000 30,000 -50 % 15,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,395 7,355 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 166,695 149,355 360,000 589,475
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,802 19,798 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุก่อสร้าง 197,405 112,507 340,000 -11.76 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 120 1,010 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,767.1 2,055.6 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,340 12,880 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 225,434.1 148,250.6 405,000 515,000
รวมงบดําเนินงาน 521,829.1 403,065.6 968,980 1,264,475

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิ
คพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

0 0 2,000,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,036,300 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 20,000 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,056,300 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,749,729.1 1,687,425.6 4,404,980 2,781,475
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งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
ก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
จ่ายไฟเข้าอาคารเรียน  3  ชั้น
และสระว่ายน้ํา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  หมู่ที่  11

0 249,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียน
พร้อมหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

0 0 450,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:17 หน้า : 50/54



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

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ํา ค
.ส.ล. ชั้นเดียว

0 0 0 100 % 711,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพง คสล. ป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําปล้อง ตามจุดที่กําหนด ตอนที่ 1 0 0 1,000,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล  
47  หมู่ที่  11 

0 54,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัว
ยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล 32 หมู่ที่ 11 
ตําบลปล้อง

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําก่ออิฐฉาบ
ปูนรูปตัวยู  บริเวณซอยเทศบาล  18  
หมู่ที่  7  

0 51,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู
พร้อมฝาปิด  ซอยเทศบาล  33  หมู่ที่  7  

0 311,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคสล.  
พร้อมบ่อพัก  
บริเวณบ้านนายยม  วิชัยเนตร  หมู่ที่  3  

0 77,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ
คอนกรีตชั้นเดียวแบบสองห้อง
บริเวณป่าสุสาน  หมู่ที่  7  

0 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 4

0 370,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อส่งน้ําเข้าบ่อเก็บน้ําดิบผลิต
น้ําประปา  หมู่ที่  10

89,500 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบริเวณป่าสุสานเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบลปล้อง

0 0 0 100 % 300,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

0 111,250 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,500 1,322,250 1,850,000 1,011,000
รวมงบลงทุน 89,500 1,322,250 1,850,000 1,011,000

รวมงานก่อสร้าง 89,500 1,322,250 1,850,000 1,111,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,839,229.1 3,009,675.6 6,254,980 3,892,475
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่
เกษตรกร

0 47,950 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 47,950 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 4,945 7,130 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 4,945 7,130 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 4,945 55,080 60,000 60,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 4,945 55,080 60,000 60,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 130,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอปท.ต้นแบบจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้
ดิน)

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 35,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 35,000 155,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 35,000 155,000
รวมแผนงานการเกษตร 4,945 55,080 95,000 215,000

รวมทุกแผนงาน 31,426,363.69 34,481,043.65 47,000,000 45,000,000
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รายงานรายละเอียด 
     ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
            

   
 
 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย
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วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:35

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,000,000 บาท แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,782,392 บาท

งบกลาง รวม 12,782,392 บาท
งบกลาง รวม 12,782,392 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 101,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก 
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่าย
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

4) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความ
ร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชําระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment)

5) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  137  ลําดับที่  1
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 
  24 ธันวาคม 2561 เรื่องซักซ้อมการตั้งงบประมาณสมทบ
  กองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  137  ลําดับที่  9

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
   2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ 
   - รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 137  ลําดับที่  6
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,875,600 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  
จํานวน  1,039 คน จํานวนเงิน 7,875,600 บาท
โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ
ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
อายุระหว่าง 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท จํานวน 683  คน
อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท             จํานวน 213  คน
อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท             จํานวน 112  คน
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท        จํานวน  22  คน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  65  ลําดับที่  2  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,884,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)  
จํานวน  201  คน  และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี 
คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
28 เมษายน พ.ศ.2563) จํานวน   5  คน จํานวนเงิน   
1,884,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  65  ลําดับที่  3
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 174,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน  จํานวน  29  คน  
จํานวนเงิน 174,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6 /ว
1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  65  ลําดับที่  4
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215  
  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
  ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
  สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  154  ลําดับที่  1   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา 
เช่น  จ่ายเป็นค่าสนับสนุนทุนการศึกษาตามระเบียบที่กําหนด 
โดยไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี แยกเป็น
- ทุนการศึกษาปีที่ 5 จํานวน 1 ทุนๆ ละ 7,000  บาท  
  เป็นเงิน  7,000  บาท  (ปี 2560)
- ทุนการศึกษาปีที่ 3 จํานวน 5 ทุนๆ ละ 7,000  บาท  
  เป็นเงิน  35,000  บาท  (ปี 2561)
- ทุนการศึกษาปีที่ 2 จํานวน 6 ทุนๆ ละ 7,000  บาท  
  เป็นเงิน  42,000  บาท  (ปี 2562)
- เป็นไปตามตามหนังสือ ที่  มท 0808.2/ว 1365  
  ลงวันที่  30  เมษายน  2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  132   ลําดับที่  1
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการบํานาญ (ชคบ.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
  ค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  137   ลําดับที่  4 

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง หน้าที่ 137  ลําดับที่  8

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 351,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
และลูกจ้างประจําของเทศบาลตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จ
  ลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
  2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง หน้าที่ 137 ลําดับที่ 5
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 646,692 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

3) ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563

4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

5) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
ตุลาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 137  ลําดับที่  3 
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
  0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2557 เรื่อง แจ้ง
  ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหาร
  จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
  กองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
  ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  65  ลําดับที่  5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,222,066 บาท

งบบุคลากร รวม 7,070,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา  
อัตราละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง
  ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
  ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน
  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง
  ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่า
  ตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  
จํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
  เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554  
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
  และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  
จํานวน  1  อัตราๆ ละ 9,660  บาท/เดือน  และเงินค่า
ตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ 
ละ 6,900 บาท/เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน
  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
  พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและ
  ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง
- ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1  อัตรา
  อัตราละ 15,180  บาท/เดือน รวม12  เดือน
- รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา
  อัตราละ  12,420  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน    
- สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตรา
  อัตราละ  9,660  บาท/เดือนรวม  12  เดือน    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
  เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
  ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
  การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 
  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
  และค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
  ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,445,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,609,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน (ย้าย) 
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจ่ายให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.ปลัดเทศบาลฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.รองปลัดเทศบาลฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ             จํานวน 1 ตําแหน่ง
6.นักทรัพยากรบุคคลฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ               จํานวน 1 ตําแหน่ง
8.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
9.เจ้าพนักงานธุรการฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2564-2566)
-เป็นไปตามประกาศ  และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
  ท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558

2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
  ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
  จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559

4.โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  บัญชี 5
  ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
  เทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  
  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:35 หน้า : 16/182



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
  บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10) ประกาศ 
  ณ  วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ประกาศ  
  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นักบริหารงานที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑ์ ตามตําแหน่ง ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

จํานวน 12 เดือน
3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

จํานวน 12 เดือน
4. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท

จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
  บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  
  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นอัตราค่าจ้าง และเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
  การให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2561
  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 278,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   

งบดําเนินงาน รวม 2,046,606 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 179,206 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,006 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการประเมินประเมิน
ผลงานฯ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบและ
คัดเลือก ค่าสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน
(ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลบ้านปล้อง กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลบ้านปล้อง ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเทศบาลตําบลบ้านปล้อง ค่าตอบแทนนายอําเภอ
นายทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือก
ตั้งประจําเทศบาลตําบลบ้านปล้องหรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําเทศบาลตําบลบ้านปล้อง ค่าตอบแทนเจ้า
พนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับหลักเกณฑ์เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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   จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
   ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
   เทศบาลตําบลบ้านปล้องหน้า 134 ลําดับที่  8 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที1่2 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 53,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 820,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 425,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าเช่าเครื่องทําสําเนาเอกสารของสํานักปลัด (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร
 ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ 
ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ 
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1. ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลและคณะบุคคลที่เดินทาง
ทัศนศึกษาดูงาน การตรวจเยี่ยม รวมถึงค่าของขวัญ ฯลฯ

2. ค่าเลี้ยงรับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ฯลฯ

3. โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ  เช่น
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และวันแม่แห่งชาติ , วันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติวันปิยมหาราช ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 131  ลําดับที่  1 

4. โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  134  ลําดับที่  14
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
พวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้สด พุ่มหมาก พุ่มพลู เพื่อใช้
สําหรับงานพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ  เช่น  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ,วันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ,วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ ,วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติวันปิยมหาราช
ฯลฯ และงานประเพณีอําเภอตามวาระและโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ เป็นค่าของขวัญของรางวัลหรือเงิน
รางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจําเป็นและความ
เหมาะสม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
  4122 ลงวันที่  21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

4. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นําชุมชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
สําหรับการอบรม  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่ารถ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
  อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามพรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
  กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  
  ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  133  ลําดับที่  1    
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  
(กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ ) 
อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  
ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้ง
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2565  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  134  ลําดับที่  9
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ เช่น 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง  พร้อมเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสําหรับฝึกอบรม 
ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าจัดสถานที่  ค่าบํารุงสถานที่ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่

19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้า 133 ลําดับที่  6  
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง เทศบาลตําบลบ้านปล้อง อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  เช่น 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารว่าง  พร้อมเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสําหรับฝึกอบรม 
ค่าใบประกาศนียบัตร  ค่าจัดสถานที่  ค่าบํารุงสถานที่ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที่

19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้า 136 ลําดับที่  27  
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดทําโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 135  ลําดับที่  15 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 537,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า
เซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ 
ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ํา อ่างล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทราย  
ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 510,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง และกิจการที่เทศบาลรับผิดชอบ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง
เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ต่างๆ เช่น  ค่าไปรษณีย์ 
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส
(1ครั้งต่อปี) ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
(ระบบ CLOUD, HOSTING)
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่าย
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น 
ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถ
บรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยน
ระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
  การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
  ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้า  136  ลําดับที่  20
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งบเงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 95,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลสันทรายงาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   
  หน้าที่ 1 ลําดับที่ 41 
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราชพิธี  และงานรัฐพิธี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  131 ลําดับที่  2  

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการงานประเพณีของจังหวัดและอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง หน้าที่  131 ลําดับที่  3     
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอําเภอเทิง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  153 ลําดับที่  4   

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ ประจําปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  136  ลําดับที่  23
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อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรี
สากล ประจําปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  136  ลําดับที่  24   
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและโครงการประชาคมที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาล  
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7567
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  134  ลําดับที่  10
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,072,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,237,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,237,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,177,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน 
(ย้าย) และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง              จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง       จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.นักวิชาการพัสดุฯ จํานวน  1  ตําแหน่ง
4.นักวิชาการเงินและบัญชีฯ        จํานวน  1  ตําแหน่ง
5.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ        จํานวน  1  ตําแหน่ง
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ  และหลักเกณฑ์  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 3 มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 5 ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ตําแหน่งดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
  บุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  ณ  
  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 835,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
    แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง   
-  เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 565,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าเช่าเครื่องทําสําเนาเอกสารของกองคลัง (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร
 ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ 
ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ 
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ค่าจ้างเหมา
ทําป้ายไวนิล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  135  ลําดับที่  16

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าเอกสารสําเนารายละเอียด
ประกอบโฉนด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  135  ลําดับที่  17
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โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน สําหรับ
การบริหารและการจัดหาพัสดุภายใต้พ.ร.บ.จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว119

ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติ
ในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และ
การประชุมของหน่วยงานของรัฐ

2) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557

4) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  135  ลําดับที่  18 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้              
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ํา อ่างล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ้ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ 
ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:35 หน้า : 63/182



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ต่างๆ เช่น  ค่าไปรษณีย์ 
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน 
(ย้าย) และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน     จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ  และหลักเกณฑ์  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
20 พฤศจิกายน 2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 3 มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 5 ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,935,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,141,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,141,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 254,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จํานวน  1  ตําแหน่ง  ดังนี้  
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือน ฯ  
  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  9)  ลงวันที่  20
พฤศจิกายน  2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 5 ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินปรับตามวุฒิการศึกษาและอื่นๆ ตามที่กําหนด 
ให้แก่พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 611,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และเงินค่าปรับปรุงอัตรา
ราคาจ้างของพนักงานขับรถยนต์  จํานวน  2  อัตรา
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2561 ประกาศ  ณ  วันที่  20  
มิถุนายน  พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 594,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และลูกจ้างประจําของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  143 ลําดับที่  2    
2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.

   เช่น ค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
   (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน
   หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่   143  ลําดับที่   2     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560

ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันภัยฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าวัสดุสําหรับการรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  148  ลําดับที่  1     

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสดุ สําหรับการณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  1 ลําดับที่  1  
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โครงการวันอปพร. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันอปพร. เช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุสําหรับการรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  151  ลําดับที่  24   

โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานและปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงในหน่วยงานและปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุสําหรับ
การฝึกอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  151 ลําดับที่  28   
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โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท.0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 ก.ค.2557 เรื่อง
มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  149 ลําดับที่  14     
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โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุสําหรับการอบรม  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  151 ลําดับที่  29  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัยในชุมชน  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
สําหรับการอบรม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  151 ลําดับที่  30  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้             
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 223,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ 
กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด 
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวม
ถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา 
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:36 หน้า : 78/182



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ วาล์วน้ําดับเพิลง (เชื่อมกับรถ
ดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า 
(เช่น สายฉีด,ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน บล 5356 เชียงราย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถกู้ชีพ 
ทะเบียน บล 5356 เชียงราย ตามรายละเอียดที่
เทศบาลตําบลบ้านปล้องกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   
หน้า 9  ลําดับที่  2
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งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร แผนกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ 
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้าย
จราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,430,360 บาท

งบบุคลากร รวม 977,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 977,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 776,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน (ย้าย)
และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยจ่ายให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา      จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.นักวิชาการศึกษาฯ                จํานวน  1  ตําแหน่ง
-เป็นไปตามประกาศและโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20
พฤศจิกายน  2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่
28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 5 ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลและ
เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นักบริหารงานที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑ์  ตามตําแหน่งดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
  จังหวัดเชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
  บริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  
  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  
  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   
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งบดําเนินงาน รวม 2,452,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และพนักงานจ้างของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  140  ลําดับที่  2      
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 2,297,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,887,600 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก 
ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เช่น 
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทํา
ระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี 
ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา
หมันสัตว์ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
การไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
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    ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่

22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้
ในการพัฒนาทักษะด้านการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม  
คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
  ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  123  ลําดับที่  101      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น  ค่าป้ายไวนิล  ค่าการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานของนักเรียนในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2565 
ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ค่าขนม/นม/ของรางวัล สําหรับการ
แข่งขันเล่นเกม/ตอบปัญหาในงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าน้ําดื่ม/
น้ําแข็ง/แก้วน้ําพลาสติก ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการระบายสี
ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
   เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  111 ลําดับที่  1     
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โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน  เทศบาลตําบล
บ้านปล้อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน เทศบาลตําบลบ้านปล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  123  ลําดับที่  100 

โครงการทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

จํานวน 220,000 บาท

- ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จํานวน 20 ทุน 
  ทุนละ 1,000  บาท  เป็นเงิน  20,000  บาท  (ปี 2565)
- ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 20 ทุน
  ทุนละ 2,000  บาท  เป็นเงิน  40,000  บาท  (ปี 2565)
- ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท  
  (ปี 2565)
- ทุนการศึกษาปีที่ 1 จํานวน 20 ทุน ๆ ละ 7,000  บาท  
  เป็นเงิน  140,000  บาท  (ปี 2565)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
  เกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และการให้ความ
  ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ.  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561- 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบล
  บ้านปล้อง หน้าที่ 40  ลําดับที่ 41
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โครงการเพิ่มทักษะทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มทักษะ
ทางการศึกษา เช่น การดําเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนและภาษาต่างๆ ในกลุ่ม
ประเทศ AEC  ฯลฯ  เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  111  ลําดับที่  5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้             
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า
เซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ 
ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทราย  
ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,708,227 บาท
งบบุคลากร รวม 2,139,477 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,139,477 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,285,437 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
1. อํานวยการโรงเรียน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. ครู คศ. 2                จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. ครู คศ. 1                จํานวน  1  ตําแหน่ง
4. ครูผู้ช่วย                 จํานวน  2  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  
  (พ.ศ. 2564-2566) (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
  จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการ
  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่
  ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ตําแหน่ง ดังนี้
1. ผู้อํานวยการโรงเรียน  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะครูชํานาญการ 
จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 710,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ) จํานวน  2  ตําแหน่ง
2.ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ)         จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน
1  ตําแหน่ง

4.ตําแหน่ง  ภารโรง จํานวน  1  ตําแหน่ง
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
  จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการ
  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่
  ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป  ตามตําแหน่งดังนี้  
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (มีคุณวุฒิ) จํานวน 2 ตําแหน่ง
2.ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)          จํานวน 1  ตําแหน่ง
3.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จํานวน  1  ตําแหน่ง  
4.ตําแหน่ง   ภารโรง จํานวน  1  ตําแหน่ง
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
  จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการ
  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่
  ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,863,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
และพนักงานจ้างของเทศบาล  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่

มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  140  ลําดับที่  2

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:36 หน้า : 99/182



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,782,555 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง)

จํานวน 1,492,755 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

        บ้านปล้องจํานวนเงิน   730,800  บาท  
        - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
        - ระดับประถมศึกษา คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  
        โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1.1.1 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง ในภาคเรียนที่ 1  
       - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 21 บาท จํานวน 100 วัน
       - ระดับประถมศึกษา คนละ 21 บาท จํานวน 100 วัน
1.1.2 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง ในภาคเรียนที่ 2  
       - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  21  บาท จํานวน  100 วัน
       - ระดับประถมศึกษา  คนละ  21  บาท  จํานวน 100 วัน
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น) 
2 เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
   2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
        ตําบลบ้านปล้อง  ระบบ  Wireless  Fidelity : WiFi  
        จํานวนเงิน  7,200  บาท
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
   2.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
        โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  
       12,000  บาท  ครูจํานวน  4 คนๆละ 3,000 บาท  
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
3. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนยากจน)
จํานวน  17,000  บาท
- ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ  500 บาท/ภาคเรียน

      (1,000  บาท/คน/ปี)  ไม่เกินร้อยละ  40  ของจํานวน
      นักเรียนระดับประถมศึกษา
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(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล

         เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   จํานวนเงิน  354,600  บาท  
         - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  850  บาท/ภาคเรียน
           จํานวน  2  ภาคเรียน   
         - ระดับประถมศึกษา  คนละ  950  บาท/ภาคเรียน
           จํานวน 2 ภาคเรียน
         - รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา  
           คนละ 250 บาท/ภาคเรียน จํานวน 2 ภาคเรียน
           (เงินอุดหนุนรายหัว (เพิ่มเติม) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุน
           รายหัวให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 
           คนลงมาให้เพิ่มจ่ายจากรายหัวปกติอีก 500 บาท/คน/ปี 
           ภาคเรียนละ 250 บาท/คน)
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
    4.2 ค่าหนังสือเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
         บ้านปล้อง จํานวนเงิน  74,135  บาท  
         -ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200  บาท/ปี  
         -ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  คนละ  656.25  บาท/ปี
         -ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  คนละ  649.95  บาท/ปี
         -ระดับประถมศึกษาปีที่ 3  คนละ  653.10  บาท/ปี
         -ระดับประถมศึกษาปีที่ 4  คนละ  706.65  บาท/ปี
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
    4.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
         ตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  50,760  บาท 
         - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  100  บาท/ภาคเรียน   
         - ระดับประถมศึกษา  คนละ  195  บาท/ภาคเรียน
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)      
    4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
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         บ้านปล้องจํานวนเงิน  57,240  บาท  
         - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  300  บาท/ปี  
         - ระดับประถมศึกษา  คนละ  360  บาท/ปี
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)  
    4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาล
         เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  79,020  บาท  
         - ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  215 บาท/ภาคเรียน
           จํานวน  2  ภาคเรียน 
        - ระดับประถมศึกษา  คนละ  240 บาท/ภาคเรียน
          จํานวน  2  ภาคเรียน 
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง จํานวนเงิน  10,000 บาท โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์
เชียร์ ค่าปฏิคม (น้ําดื่ม น้ําแข็ง อาหารว่าง) ค่าอุปกรณ์ที่
ใช้ในขบวนพาเหรด  ค่าจัดทําป้ายรณรงค์/ป้ายคําขวัญ

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการฯลฯ
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
จํานวนเงิน  10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่และบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วยค่าตอบแทนวิทยากรธรรมะ ค่าอาหารกลางวัน
    ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิลโครงการ
    และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
7. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมจัดมุม

ประสบการณ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
จํานวนเงิน  1,000  บาท

8. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ต่าง ๆจํานวนเงิน  10,000  บาท  เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ  วันแม่ ฯลฯ

9. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดบอร์ดและสื่อต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
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   บ้านปล้องจํานวนเงิน  2,000  บาท  
   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัดสุอุปกรณ์ในการจัด
   บอร์ดความรู้วันเข้าพรรษา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
   การดําเนินโครงการ ฯลฯ 
10. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการจบ

หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
จํานวนเงิน  5,000  บาท

11. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอนจากวัสดุท้องถิ่น  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  2,000  บาท

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง)
- โครงการเสริมสร้างทักษะการคํานวณ  (จินตคณิต)

       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  
       จํานวน  40,000  บาท
13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง)
- โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)

       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  
       จํานวน  30,000  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
  รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
  เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง 
  หน้าที่ 31-32 ลําดับที่  26
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 289,800 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

       ตําบลบ้านปล้อง   จํานวนเงิน  205,800  บาท  
       คนละ  21  บาท จํานวน  245  วัน 
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  68,000  บาท  
        ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 1,700  บาท/ปี  
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเงิน  8,000  บาท
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม

วันสําคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง  จํานวนเงิน 5,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมวัน
สําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดบอร์ดและ
สื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเงิน  2,000  บาท

6. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
การจัดมุมประสบการณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  จํานวนเงิน  1,000  บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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  ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
  รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
  เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง 
  หน้าที่ 37 ลําดับที่  35
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ค่าวัสดุ รวม 803,995 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 738,995 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว 30,000 บาท เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ํา อ่างล้างจาน
ถังน้ํา ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
2.1 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

        เทศบาลตําบลบ้านปล้อง จํานวน 260 วัน   
        ตั้งไว้  76,648  บาท 
   2.2 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
        อนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง จํานวน  260  วัน  
        ตั้งไว้  333,419  บาท    
   2.3 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน
        บ้านปล้องใต้ จํานวน 260 วัน ตั้งไว้ 136,051 บาท  
   2.4 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียน
        บ้านปล้องตลาด จํานวน  260 วัน 
        ตั้งไว้ 162,877 บาท   
   (ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
    ปกครองท้องถิ่น)
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
      เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบล   
      บ้านปล้อง หน้า  40  ลําดับที่  40

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง
เบ้าหลอม เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สําลี และผ้าพันแผล
ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ 
ถุงมือ กระดาษกรอง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค
(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน 
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล 
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ําหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตา
ข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก 
กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส 
ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หุ่นเพื่อการศึกษา แบบจําลอง
ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดาน
ลื่นพลาสติก (สไลเดอร์พลาสติก) เบาะยืดหยุ่น กระดานไวน์
บอร์ด ขาตั้ง (กระดานดํา) ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ชอล์ค ปากกาไวท์บอร์ดฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง 
เช่น กลองสองหน้ารําวง กลองยาว กลองแซมบ้า ลูกซัด 
ปารากัส ขลุ่ย ขิม ซอและยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ์ 
เช่น ไม้ดีด, สาย, นมจะเข้ โทน โหม่ง ปี่มอญ อูคูเลเล่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
บ้านปล้องและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานใช้สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านปล้องและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า 
ค่าเช่าเครื่องเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส
(1ครั้งต่อปี) ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  118  ลําดับที่  64

งบเงินอุดหนุน รวม 655,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 655,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

จํานวน 357,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการ  
(คนละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
  ท้องถิ่น)   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
  อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
  องค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  123  ลําดับที่  98       
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

จํานวน 298,200 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ให้แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตามโครงการ  
(คนละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน  )  
(ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น)    
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
  ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง 
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
  อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
  องค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  123  ลําดับที่  99    

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:36 หน้า : 116/182



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,984,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,537,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,537,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 989,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมรองรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกรณี โอน (ย้าย)  จํานวน  2  ตําแหน่ง  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. พยาบาลวิชาชีพฯ จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่
20  พฤศจิกายน  2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่
28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 5ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงรายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ   
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 10)  ประกาศ  ณ  วันที่  
  22 ธันวาคม  พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ.  2559  ประกาศ  
  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษ 
ให้แก่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
และตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพฯ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
  เชียงรายเรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
  งานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ  ณ  
  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานทางการบริหารงาน
  บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใบประกอบโรคศิลป ตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และรองรับการปรับปรุง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  ที่  มท  0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1  ก.ค. 2558   

งบดําเนินงาน รวม 1,447,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.3/ว 380 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปี
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,151,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรม
เนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์
ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์
พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของแผนงานสาธารณสุข จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ และ อุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  63  ลําดับที่ 29
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โครงการป้องกันโรคระบาด อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และ
หมู่ที่ 11

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคระบาด 
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ และ อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  
  หน้าที่  16  ลําดับที่ 9
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โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณ
ขยะในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ และ 
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ใน
การอบรม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  63  ลําดับที่  30

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสดุ และ อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  56 ลําดับที่  16
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โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ และ อุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ในการอบรม  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  63  ลําดับที่  31

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  63  ลําดับที่  33
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพดี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่สุขภาพดี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  57  ลําดับที่  18
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โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว
2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง    
  หน้าที่  3 ลําดับที่  1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  เองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยางฉีดน้ํา อ่างล้างจาน 
ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทราย  
ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ค. ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หัวกะโหลก
ดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ 
กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด 
หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวม
ถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับ
งานกวาดถนน/ล้างท่อใส่สารเคมี  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา 
อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการ สําหรับอาสาสมัครบริบาล 
จํานวน 2 ราย รายละ 5,000 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
  บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
  ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2
   /ว 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
   งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น
   ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

จํานวน 5,000 บาท

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ  ตัวละ  6  บาทต่อปี  โดยดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครั้งที่  2  ภายในเดือนมิถุนายน  
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท.

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  56  ลําดับที่  15
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง
เบ้าหลอม เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สําลี และผ้าพันแผล
ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ 
ถุงมือ กระดาษกรอง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอก ควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค
(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ     
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่ น้ํายาพ่นยุง แมลงวัน และแมลงต่าง ๆ
และเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ

3.เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตัวละ  30  บาท
ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มี
เจ้าของ  จากการสํารวจของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง

- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่

มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2560
2) ตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท

0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2561
3) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 ม.ค 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561  เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข
ของ อปท.

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 - 2565) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  
  หน้าที่  3  ลําดับที่  1
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงเทิง โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ 
(ศปก.อ.) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัว
ในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคอําเภอ (ศปก.อ.) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

4281 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเบิกค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม
และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่
65 เรื่อง กําหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน
(Community Isolation) แยกรายอําเภอ ลงวันที่ 27
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   
  หน้าที่  3 ลําดับที่ 1  
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข)  
จํานวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  
3,4,5,7,10 และหมู่ที่ 11
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และที่แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
  0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  เรื่อง  
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบลบ้านปล้อง 
  หน้าที่ 16 ลําดับที่ 8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 419,880 บาท

งบบุคลากร รวม 419,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 419,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน (ย้าย) 
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.นักสังคมสงเคราะห์ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
-เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี  (พ.ศ. 2564-2566)
-เป็นไปตามประกาศ  และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ  ดังนี้

1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
  ท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558

2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
  ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
  จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
  ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559

4.โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  บัญชี 5
  ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
  เทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5.ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
  หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  (ฉบับที่  2)  
  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
ค่าจ้างเหมาขุดบ่อ ปรับเกรด ฝังกลบขยะและถมดินทับ
บ่อขยะ ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน 
หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลบ้านปล้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ 
ค่าชั่งน้ําหนักขยะทุกเดือน ค่าขนส่งขยะไปอบจ.เพื่อทําลาย
ตามระบบ (ขยะอันตราย) ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  147  ลําดับที่  7   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 98,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 98,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทย
ใสสะอาด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  139   ลําดับที่  11       

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  139  ลําดับที่  12       
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โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้  ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมในการ
ให้ความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ กลุ่มองค์กรชุมชน  
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ  ให้กับกลุ่มองค์กรในชุมชน  
ประกอบด้วย  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเยาวชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มอาสาต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  105  ลําดับที่  4    

โครงการร้อยใจรักษ์  (การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา โครงการร้อยใจรักษ์
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  ลําดับที่  145  หน้า  4
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต เช่น  ค่าสมนา
คุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุสําหรับการอบรมค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทํา
โครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  138  ลําดับที่  4       

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุสําหรับการอบรม
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  138  ลําดับที่  1      
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบสหกรณ์ในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบสหกรณ์ในชุมชน เช่น  ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุสําหรับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  106  ลําดับที่  10    

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม 
ค่าจัดทําคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  138   ลําดับที่  2      
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุสําหรับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  145  ลําดับที่  3       
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออกกําลังกายของประชาชน เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง  อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  
(ตามกิจกรรมต่าง ๆ)
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้        
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  124  ลําดับที่  1   
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน 
ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล 
นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ําหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตา
ข่ายตะกร้อ เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก 
กระดานแสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส 
ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 164,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์  ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ  
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นสําหรับ
การดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  128  ลําดับที่  31    
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3722
ลงวันที่ 10  สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ
การจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  129   ลําดับที่  34

โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา  ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  129   ลําดับที่  35 
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งบเงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 124,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  125  ลําดับที่  10

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  44  

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:18:36 หน้า : 156/182



อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  47

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการต๋ามฮีต 
โตยฮอย ย้อนรอย อ่างขุนปล้อง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  41
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130   ลําดับที่  45

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุจอมทอง

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  43
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อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  46

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้านปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาในการดํารงชีวิต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท .0808.2/ว 3616 
  ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 
  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
  และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
  จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  130  ลําดับที่  42
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,781,475 บาท

งบบุคลากร รวม 1,497,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,497,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,277,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  3  อัตรา จํานวน 
12  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
พร้อมรองรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี โอน (ย้าย)
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง                จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. นายช่างโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558

2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่
3  มีนาคม  2559

4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  บัญชี 5
ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท

จํานวน 12 เดือน
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ในอัตราเดือนละ

1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดเชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559

    ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
2) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

งานบุคคล ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  10)
ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปและรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
  0809.5/ว 81  ลงวันที่ 10  ก.ค. 2557  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และรองรับการปรับปรุงตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 ก.ค. 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 1,264,475 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท

0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  142  ลําดับที่  3

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

ภาครัฐ  พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156

ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง หน้าที่  142  ลําดับที่  2
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล  
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  
และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
  การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค. 0422.3/ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตรา
  เงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  2560
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ค่าใช้สอย รวม 589,475 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 509,475 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
ค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรม
เนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้าง
ปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์
ฯลฯ) ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์
พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกองช่าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
  เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
  ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่
รับผิดชอบและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง   หน้าที่  103  ลําดับที่  7

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ 
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคาร์บอน  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน 
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ 
โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง
สัญญาณ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรี่โซล่า
เซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ 
ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
  ท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทราย  
ปูนซีเมนต์ ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่นดินเหนียว
สังเคราะห์ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต์ 
เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟิดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)ให้แก่  ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ทํา
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กับเทศบาลตําบลบ้านปล้อง  
ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 
  11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  142  ลําดับที่  1
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งานก่อสร้าง รวม 1,111,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรม
เนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
(เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง
ทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีฯลฯ) ค่าจ้างแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา เพื่อ
ให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ 
ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์) 
ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,011,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,011,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. ชั้นเดียว จํานวน 711,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. 
ชั้นเดียวบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
หมู่ที่ 11 ต.ปล้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านปล้องกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
  พ.ศ. 2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงบริเวณป่าสุสานเทศบาลตําบลบ้านปล้อง หมู่ที่ 7 
ตําบลปล้อง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบริเวณป่าสุสานเทศบาล
เทศบาลตําบลบ้านปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบลปล้อง
1.เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 554.00 ตร.ม.
2.ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 4.00 ม.
ยาว 8.00 ม. จํานวน 1 หลัง
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านปล้องกําหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
  พ.ศ. 2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 2
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ 
ให้แก่เกษตรกร เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การสาธิต 
การหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร การหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดําเนินการ ฯลฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุสําหรับการอบรม  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 109  ลําดับที่  1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) 
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
ค. ประเภท วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หัวกะโหลก
ดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 
ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทนายความ ฯลฯ) 
ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง จ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทํา เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่า
ติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (1.ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า 2.ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์)  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่
22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสําหรับการอบรม ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่ 109 ลําดับที่  3       
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เทศบาลตําบลบ้านปล้อง  หน้าที่  144  ลําดับที่  4
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โครงการอปท.ต้นแบบจัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใต้ดิน)
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347

ลงวันที่ 19พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หนังสือ มท 0808.2/ว252 ลว 22 ม.ค. 2553 เรื่อง
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เทศบาลตําบล
  บ้านปล้อง  หน้าที่  6  ลําดับที่  1
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

101,500

เงินสํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,884,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,875,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

84,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

351,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

1,200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,500

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

101,500

เงินสํารองจ่าย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,884,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 174,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,875,600

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนทุน
การศึกษา

84,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

20,000

เงินบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย

40,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

351,100
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

646,692

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 275,760 611,820

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 278,640 220,800 848,040 324,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

646,692

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่

100,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 887,580

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 156,240 1,827,720
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

6,142,200 254,640 2,061,777 989,160 419,880

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 84,000 109,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000 18,000 67,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 36,000 81,420 36,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 12,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 192,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,006 35,000 15,000 125,000

ค่าเบี้ยประชุม 9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

58,200 25,000 35,000 25,000

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 100,000 20,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

1,277,580 11,145,237

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 499,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

169,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

3,180 168,600

เงินวิทยฐานะ 54,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 228,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

140,000 375,006

ค่าเบี้ยประชุม 9,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 153,200

ค่าใช้สอย
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 410,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 925,400 1,887,600 870,000 40,000

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ

7,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

80,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

60,000

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 609,475 130,000 4,462,475

1. ค่าจัดซื้อพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ

7,000

2. ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม

80,000

3. ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

60,000

4. โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึก
อบรมและสัมมนา

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของกองช่าง

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของแผนงาน
สาธารณสุข

25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 10,000 20,000 25,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันภัยฯ

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 30,000

ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้า
สาธารณะ

10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 80,000

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

5,000

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

30,000 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:30 หน้า : 10/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

5,000

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

5,000

โครงการทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

220,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานสภาเด็ก
และเยาวชน  เทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000

โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคม

5,000

โครงการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด

5,000

โครงการทุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา ในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

220,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่

5,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
ป้องกันโรคทางเดิน
หายใจจากภัยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

10,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:31 หน้า : 12/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
ระบาด อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 
และหมู่ที่ 11

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันโรค
ระบาด อุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ํา หมู่ที่ 3,4,5,7,10 
และหมู่ที่ 11

30,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

10,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรมให้
แก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา  พนักงาน
จ้าง ฯลฯ

10,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

50,000

โครงการฝึกอบรมใน
การให้ความรู้  ทักษะ  
และพัฒนาศักยภาพ  
กลุ่มองค์กรชุมชน

50,000

โครงการเพิ่มทักษะทาง
การศึกษา

30,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:31 หน้า : 14/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

10,000

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

10,000

โครงการวันอปพร. 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

8,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:31 หน้า : 15/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

10,000

โครงการร้อยใจรักษ์  
(การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดําริ)

10,000

โครงการวันอปพร. 5,000

โครงการส่งเสริมการ
เล่นกีฬาและการออก
กําลังกาย

70,000 70,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต

8,000

โครงการส่งเสริมด้าน
พระพุทธศาสนา  ของ
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

5,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ระบบ
สหกรณ์ในชุมชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,492,755

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

289,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

21,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
บ้านปล้อง)

1,492,755

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

289,800

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

21,000

โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับผลประโยชน์ทับซ้อน

5,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

5,000 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อมในชุมชน

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงใน
หน่วยงานและปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น

10,000

โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

100,000

โครงการอบรมผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําการฉีด
วัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง

10,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

10,000

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  
และผู้นําชุมชน  สําหรับ
การบริหารและการจัด
หาพัสดุภายใต้  พ.ร.บ
.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  2560

10,000

โครงการอบรมรณรงค์
ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ
จราจรในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านปล้อง

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540

8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่
สุขภาพดี

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
หรือการอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000 50,000 20,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในชุมชน

5,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
ชุมชน

8,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องอาหารปลอดภัยสู่
สุขภาพดี

10,000

โครงการอบรมอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
หรือการอบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมแก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น

30,000

โครงการอปท.ต้นแบบ
จัดการน้ําตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ําใต้ดิน)

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 300,000 400,000

วัสดุการเกษตร 10,000 25,000

วัสดุการศึกษา 10,000

วัสดุกีฬา 15,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 110,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 738,995 50,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 155,000 68,000 105,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 85,000 100,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 30,000 10,000

วัสดุอื่น 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

60,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 400,000 240,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 828,995

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 348,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 178,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

120,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 310,000

วัสดุอื่น 4,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 50,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

72,000

ค่าไฟฟ้า 640,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถกู้ชีพ 
ทะเบียน บล 5356 
เชียงราย

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

50,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. 
ชั้นเดียว

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณป่าสุสาน
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบล
ปล้อง

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ปรับปรุงรถกู้ชีพ 
ทะเบียน บล 5356 
เชียงราย

200,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าชดเชยผลอาสิน

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าใช้จ่ายในการซ่อม
แซมอาคารเรียน

50,000

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสระว่ายน้ํา ค.ส.ล. 
ชั้นเดียว

711,000 711,000

โครงการปรับ
ปรุงบริเวณป่าสุสาน
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง หมู่ที่ 7 ตําบล
ปล้อง

300,000 300,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  (ค่า K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

357,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

298,200

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้อง
ตลาด

357,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันให้
แก่ 
โรงเรียนบ้านปล้องใต้

298,200

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย 
โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสตรีสากล

5,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

15,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

20,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียงเทิง โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community 
Isolation) ศูนย์ปฏิบัติ
การควบคุมโรคอําเภอ 
(ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง  
จังหวัดเชียงราย
โครงการจัดงานพระราช
พิธี  และงานรัฐพิธี

15,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการงานประเพณี
ของจังหวัดและอําเภอ

20,000

อุดหนุนที่ทําการปก
ครองอําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อําเภอเทิง

30,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
เวียงเทิง โครงการจัดตั้ง
สถานที่แยกกักตัวใน
ชุมชน (Community 
Isolation) ศูนย์ปฏิบัติ
การควบคุมโรคอําเภอ 
(ศปก.อ.) อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย

100,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:20:31 หน้า : 32/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทรายงาม โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการต๋ามฮีต 
โตยฮอย ย้อนรอย อ่าง
ขุนปล้อง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนเทศบาลตําบล
สันทรายงาม โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย

20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการงาน
ประเพณีสรงน้ําพระสงฆ์

2,000 2,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

40,000 40,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการต๋ามฮีต 
โตยฮอย ย้อนรอย อ่าง
ขุนปล้อง

20,000 20,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
จอมทอง

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง

รวม 12,782,392 12,654,846 1,955,260 9,138,587 3,534,560 419,880 60,000 98,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
จอมทอง

7,000 7,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการส่งเสริม
ประเพณีสลากภัต

10,000 10,000

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้าน
ปล้อง โครงการอบรม
ประชาชนโดยใช้หลัก
พระพุทธศาสนาในการ
ดํารงชีวิต

5,000 5,000

อุดหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุดอย
ตุง

10,000 10,000

รวม 249,000 3,892,475 215,000 45,000,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลบานปลอง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

อำเภอเทิง   จงัหวัดเชียงราย 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,681,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,681,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,334,000 บาท

ลดลงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับ
รายได้ที่รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาบริการประจําเดือน จํานวน 123,000 บาท

สูงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราย
ได้ที่รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดอกเบี้ย รวม 12,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 12,000 บาท

สูงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับราย
ได้ที่รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,200,000 บาท

สูงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้สูงกวากับรายได้
ที่รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้อื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

สูงกวาปีงบประมาณผานมา โดยประมาณการไว้เทากับรายได้ที่
รับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง
อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  09:21:49 หน้า : 1/1



 
 

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

ของ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
 



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,681,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 100,930 บาท

งบกลาง รวม 100,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กรณีนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้อง จ่ายเพื่อ
อุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
   เพิ่มเติม
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
    0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่าย
    เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 
    0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ 
    ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
    พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
   0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความ
   ร่วมมือให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นชําระเงินสมทบ

   กองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส 
   (e-Payment)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านปล้อง

อําเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 69,430 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 44,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
   บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่
   แก้ไขเพิ่มเติม
3) ตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
   ในงบประมาณรายจ่ายประจําป สมทบเข้าเป็นกอง
   ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
   0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21
   ตุลาคม 2563

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ต้องชําระตามกฎหมายกําหนด (ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง)
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งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,060,680 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,060,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พร้อมรองรับพนักงานเทศบาลกรณีรับโอน(ย้าย)  
โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองประปา  จํานวน  1  อัตรา
 - เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
   (พ.ศ. 2564-2566)
- เป็นไปตามประกาศ และโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
    ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
    ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  
    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงิน
    เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
    28 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
    วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  

    ลงวันที่ 3  มีนาคม  2559
4) โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 
    ท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
    เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
    ของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 
    ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559
5) ประกาศ ก.ท.เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
    หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
    (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561 ลงวันที่  22  มิถุนายน  2561

วันที่พิมพ : 19/8/2564  09:24:01 หน้า : 3/15



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
1. ผู้อํานวยการกองประปา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
    จํานวน   12  เดือน  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
  จังหวัดเชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559  
  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
  งานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทางการ
  บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  
  22  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงาน
ผลิตน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จํานวน 1 ตําแหน่ง และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง  
คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
  (พ.ศ. 2564-2566) และรองรับการปรับปรุงตามสถานการณ
  ปัจจุบัน  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
  0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,
  ก.ท.และก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
  หลักเกณฑการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
  จ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
  ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง  พนักงานผลิตน้ําประปา  
จํานวน  2  อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
จํานวน 1 ตําแหน่งและพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง  
คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
  0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1  ก.ค. 2558 และรองรับการ
  ปรับปรุงตามสถานการณปัจจุบัน  
- เป็นไปตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป 
  (พ.ศ. 2564-2566)

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,519,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
    0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
    การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 304,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานรายวัน ขุดซ่อมประปา ค่าจ้างเหมาวางท่อ
ประปา ค่าจ้างเหมากลึงอุปกรณประปา ค่าจ้างเหมาเครื่อง
จักรกล ค่าตรวจคุณภาพน้ําในการดําเนินการต่างๆ ค่า
ติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 1.ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้
บริการน้ําประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ
ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 2.ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
   การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณราย
   จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา

   ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
   ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
   สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
    ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
   ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
   บริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 4,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 4,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
   ตั้งไว้ 2,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
  4122  ลงวันที่  21 พ.ย. 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
  มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
  รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราช
   อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
   ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 
   ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
   การใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งไว้ 2,000 บาท
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
   ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
   2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
   มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
   รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
   งบประมาณรายจ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วน

   ท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน ให้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย  ในกรณีที่หน่วยงาน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพยสินต่างๆ เองให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็น
    ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการ
    บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินให้เบิกจ่ายจากค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็น
    การชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให้เบิกจ่ายเพื่อ
    ให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
    การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
    ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 

    ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
    ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
    ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
    สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 652,390 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 
ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ 
แผงปดประกาศ แผ่นปายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน หรือ
แผ่นปายต่างๆ  ที่ใช้ในสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน 
ผ้าใบเต้นทขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทป 
พี วี ซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 
กระดาษคารบอน  แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ ของใช้ใน

การบรรจุหีบห่อ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
   การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
   วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
   และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
   จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ 
สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก 
เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 
หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ทราย ทรายกรองน้ํา ปูนขาว
ปูนซีเมนต ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง 
สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี  น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี
แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล่ ได้แก่ ท่อน้ําและ
อุปกรณประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
   5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
   จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
   ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต น้ํามันเบรก 
นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล่ ได้แก่ เบาะรถยนต 
เครื่องยนต (อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย 
สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปน กระจกมอง
ข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
   บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
   5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
   จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
   ปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง 
น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถ่าน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
    บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
    5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
    การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
    การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
    ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
    ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
    ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

    ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
    สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง
เบ้าหลอม เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด
อุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ คลอรีน สารส้ม สารกรองน้ํา
สําลี และผ้าพันแผลยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ออกซิเจน 
น้ํายาต่างๆ ถุงมือ กระดาษกรอง ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอก 
ควันกําจัดยุง  หน้ากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อโรค
(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
   การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
   วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

   และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
   จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล่ ได้แก่ หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง 
แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key board) เมนบอรด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น Ram 
คัตซีทฟดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound 
Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
เราเตอร (Router) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
   การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
   วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
   และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
   จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 32,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปด – ปดแกส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
   การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง
   วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 
   1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
   และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณราย 
   จ่ายประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 560,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสําหรับการประปาเทศบาลตําบลบ้านปล้อง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
    1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
    การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
    ประจําปขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
    ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
    ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
    ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่า
    สาธารณูปโภค
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