
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลพนางตุง

อําเภอ ควนขนุน   จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 17,914,120 บาท

งบบุคลากร รวม 11,355,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 28,800 บาท ตอ
เดือน 1 อัตราและรองนายกเทศมนตรี จํานวน 15,840 บาท ตอ
เดือน 2 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน
เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี จํานวน 6,000 บาท ตอเดือน 1 อัตรา และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 4,500 บาท ตอเดือน 2 อัตรา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายก
เทศมนตรี จํานวน 6,000 บาท ตอเดือน จํานวน 1 อัตรา และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 4,500 บาท ตอเดือนจํานวน 2
 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
  

วันที่พิมพ์ : 16/1/2563  09:50:23 หน้า : 2/73



เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน10,080 บาท ตอเดือน 1 อัตรา และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน7,200 บาท ตอเดือน 1 อัตรา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
   

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,555,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภา จํานวน 15,840
 บาท ตอเดือน 1อัตรา รองประธานสภา จํานวน 12,960
 บาท ตอเดือน 1 อัตราและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10,080
 บาท ตอเดือน จํานวน 10 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,507,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,330,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 15 อัตรา ตามประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 58,320 บาท

-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจายไว้ จํานวน 4,320
 บาท 
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัดเทศบาล)  
-เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก) ตั้ง
จายไว้ จํานวน 54,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก) จํานวน 1 อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง จํานวน 7,000บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล ระดับต้น จํานวน 3,500บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้า
ฝายอํานวยการ ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1
 อัตรา หัวหน้าฝายปกครอง ระดับต้น จํานวน1,500 บาท ตอ
เดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,616,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 21
 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 256,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 19
 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได้   

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง จํานวน 7,000บาท ตอเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน วิธีการจายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้   
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งบดําเนินงาน รวม 6,410,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 525,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เปนกรณีพิเศษ สํานักปลัด
เทศบาล 
(เปนเงิน 10,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี แก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แกเทศบาล (เปนเงิน 150,000 บาท) ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ เชน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา คณะ
กรรมการตรวจงานจ้าง ตามโครงการตางๆ คาตอบแทนกรณีขอ
ใช้บริการของสวนราชการอื่น เชน บริการรถสุขา คาเบี้ย
เลี้ยง ฯลฯ    

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการ ที่สภาเทศบาลแตงตั้ง
ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติ
งานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   

คาเชาบ้าน จํานวน 286,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายได้จํานวน 6 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได้   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้ แกพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา นายกเทศมนตรีที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได้   
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ค่าใช้สอย รวม 4,130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาจ้างเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมาฝง
กลบขยะ คารับวารสารสิ่งพิมพ์ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมลิขสิทธิ์ คาธรรมเนียมตางๆ คาประกันภัย คาเชา
อาคารราชพัสดุ คาจ้างเหมาจัดทํา VTR แนะนําสถานที่ทอง
เที่ยว คาจ้างเหมาจัดทําแผนพับโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์แหลงทอง
เที่ยว คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟาเพิ่มเติม และ
รายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้ ฯลฯ   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

1.คารับรอง จํานวน 50,000 บาท  
เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจายไว้ไมเกิน
ร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุด
หนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น   
2.คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 60,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น กับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณ และการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
3.คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ จํานวน 50,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสําคัญ
ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อพระวงศ์ทุก
พระองค์ และงานรัฐพิธีตางๆ เชน วันปิยะมหาราชและวันสําคัญ
อื่นๆคาพานพุม คาพวงมาลาคาเครื่องสักการะบูชา คาพระบรม
สาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ คาใช้จายอื่นๆที่จําเปนที่อยูใน
ประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และ
การสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆและ
เพื่อจายเปนคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559   

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิก
สภาเทศบาล กรณีครบวาระได้แก คาวัสดุ เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร คาจัดทําแผน
พับไวนิล ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561   
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คายาน
พาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และคาใช้จายอื่นที่จําเปนในการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการ บํารุง รักษา หรือซอม
แซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 1,150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตางๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ําหมึกปริ้นท์ คลิป แฟม ธง
ชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา เบรกเกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและ
อะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆแผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัวประกอบด้วยวัสดุคง
ทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด กัง
แก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน
หรือเมื่อนําไปใช้ แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน
ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตายคีมล้อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล สําหรับการซอม
แซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เชน หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ ล้อไฟหน้าไฟเบรค กระจกมองข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และ
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แกสิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน บัวรด
น้ํา ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พันธุ์พืช วัสดุเพาะ
ชํา พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ํา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล แผนกรองแสงแปนพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล
ได้แกสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เชน หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอร์น้ํา-ไฟฟา หัววาว์ล
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ที่ไมเข้าลักษณะประเภทตามรูปแบบและการ
จําแนกรายจาย แตมีความจําเปนต้องใช้ในกิจการของ
เทศบาล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 605,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล และอาคาร
สถานที่ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานเทศบาล อาคารสถาน
ที่ ที่อยูในความดูแลของเทศบาล และคาน้ําทอธารการประปาสวน
ภูมิภาค   
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ ที่ใช้สําหรับภายในสํานักงาน
เทศบาล และโทรศัพท์เคลื่อนที่สําหรับผู้บริหาร และหัวหน้าสวน
ราชการ    

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์ คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตรา ไปรษณีย์ยากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย
จายนี้   

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต คาตอ
สัญญาณ/จดทะเบียน Domain name สําหรับเว็บไซต์เทศบาล
ตําบลพนางตุง และคาสื่อสารอื่นๆรวมถึงคาใช้จายให้ได้ใช้บริการ
ดังกลาว ที่เข้าประเภทรายจายนี้   

งบลงทุน รวม 147,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ประชุม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จํานวน 20 ตัว มีคุณลักษณะดัง
นี้ 
เปนเก้าอี้ชนิดบุนวม มีขนาด 45x55x90 เซนติเมตร คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมต่ํากวาที่กําหนด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่อง
จากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝา
ผนัง ขนาด 12,000 
บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู   
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง   
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร์ 5     
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน แผนฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟา (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟา (Ionizer) เปนต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุนละออง และ
อุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
6) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์   
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้
เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้ง
ที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
- ถ้าจํานวนบีทียูเทากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่
น้อยกวา 
- ถ้าจํานวนบีทียูไมเทากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ 
(บีทียูตอวัตต์) ผลที่ได้คือคา EER ถ้าคาของ EER สูง ถือวาเครื่อง
ปรับอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกวา ตั้ง
ตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     
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ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตั้งตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

โต้ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 โต๊ะ มีคุณลักษณะดัง
นี้ 
1) ทําด้วยไม้สัก 
2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
3) มีฐานรองโต๊ะหมู 
ตั้งตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

พัดลมโคจร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 4 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 

มีขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 18 นิ้ว สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
ใบพัดแบบ 3 ใบพัด คุณลักษณะครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไมต่ํากวาที่
กําหนด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 1 ก๊อก  
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้   
1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไมเปนสนิม 
2) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยโลหะไมเปนสนิม ไร้สารตะกั่ว 
3) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา 
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
5) ใช้ไฟฟา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
6) ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณ์การติดตั้ง เชน เบรคเกอร์กันดูด
และไมรวมเครื่องกรองน้ํา   
ตั้งตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1   

ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เย็น  ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่องมี
คุณลักษณะดังนี้    
1) ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา  
2) ขนาดความจุไมน้อยกวา 5 คิวบิกฟุต เปนรุนที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา    
ตั้งตามราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ของหนวยงาน
ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ เชน ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนสง (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคา
ซอมกลาง)   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาจัดทําปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัดโครงการ    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 1   
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,975,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,695,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,695,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,039,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ (กองคลัง)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองคลัง ระดับ
ต้น จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝายบริหารงาน
คลัง ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝาย
พัฒนารายได้ ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้าง
ลูกจ้างประจําปี ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท.กําหนดโดยคํานวณ
ตั้งจายไว้ ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้ 
  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน ตามประกาศ (ก.ท
.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3) จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
ประกาศ ก.จ.ก.ท.,ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
จายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 1,164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง กองคลัง ตั้งจาย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติ
งานเรงดวนจําเปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   

คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายได้ จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์สิ่งพิมพ์ แผนพับ ปายประกาศ ฯลฯ และคาจ้าง
เหมาบริการ คาเชาเครื่องถายเอกสาร (คาจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทํา
การอยางหนึ่งอยางใด) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาชําระคา
ภาษี และคาธรรมเนียมตอเทศบาลตามเวลาที่กําหนด    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจายไว้ไม
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุด
หนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆและ
เพื่อจายเปนคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีและทะ
เบียทรัพย์สิน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  แบบ
พิมพ์ การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การจัดทําแผนที่แมบท การ
สํารวจ ภาคสนาม การจัดทําแผนที่ภาษี คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือรายจายอื่นที่อยูในประเภท
รายจายนี้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 2   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการ บํารุง รักษา หรือซอม
แซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 108,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตางๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ําหมึกปริ้นท์ คลิป แฟม ธง
ชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล แผนกรองแสงแปนพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล
ได้แกสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เชน หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

งบลงทุน รวม 116,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขาตัวซี เบาะ
ฟองน้ํา ขนาด 50x55x90 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ครุภัณฑ์ที่จัด
ซื้อเปนขนาดที่ไมต่ํากวาที่กําหนด ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

คาซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 31,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 4 ตัว ตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 48,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เปนรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา   
(1) กรณีต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา ซีซี
ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่
กําหนดไว้  
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งตามราคาบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 2   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เปนเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว     
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย    
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache   
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อย
กวา 12 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  
หรือดีกวา ดังนี้    
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ    
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2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ  
 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB   
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB    
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย    
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง    
- มีแปนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่  

มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    

คาซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมปองกันไวรัส จํานวน 1 ชุดตั้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

คาซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,800 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ
คอมพิวเตอร์แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายจํานวน 1 ระบบ ตั้ง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เพื่อสร้างจิตสํานึกปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน การวางมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว มีคาใช้จาย เชน คาตอบแทน คาอาหาร
วาง คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาเชาเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และ
คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0801.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171
 ลําดับที่ 1    
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการอ
ปพร.ประกอบด้วยหมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560    
   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,124,680 บาท

งบบุคลากร รวม 2,050,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,050,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,566,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน  4 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2558 ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ระดับต้น จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้า
ฝายบริหารการศึกษา ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1
 อัตรา หัวหน้าฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1 อัตรา ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน วิธีการจายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 4
 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจายจากเงินรายได้   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได้   
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งบดําเนินงาน รวม 1,042,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให้
แก พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา (เปน
เงิน 10,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี แก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557    
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แกเทศบาล (เปนเงิน 10,000 บาท) ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ เชน คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ การประเมินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ/วิทยฐานะเชี่ยว
ชาญ ฯลฯ    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจํา
เปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559   

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายได้จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได้   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงิน
รายได้    

ค่าใช้สอย รวม 575,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการทําอยางใด อยางหนึ่ง เชน คา
โฆษณาเผยแพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเย็บเลม เข้าปกหนังสือ คา
จ้างเหมาจัดทําเอกสารหนังสือ คูมือตางๆคาจ้างเหมากําจัด
ปลวก และแมลง รวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปนคาใช้
จายที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได้ และเข้าประเภทราย
จายนี้   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจายไว้ไม
เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ลวงมา โดยไมรวมเงินอุด
หนุน เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆและ
เพื่อจายเปนคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการบํารุง รักษา หรือซอมแซม ทรัพย์สิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตางๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ําหมึกปริ้นท์ คลิป แฟม ธง
ชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องประจุ
ไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา เบรก
เกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปน
อุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัวประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง ถาด กัง
แก๊ส ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นานหรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แกสิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน บัวรด
น้ํา ผ้าใบ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะ
เมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พันธุ์พืช วัสดุเพาะ
ชํา พันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์สัตว์น้ํา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ฯลฯ วัสดุ
สิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559    

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นวม นาฬิกา จับ
เวลา นกหวีด เสาตาขายกีฬา ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
สงเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล แผนกรองแสงแปนพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล
ได้แกสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เชน หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรม
เด็กกอนเกณฑ์    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ของเทศบาลตําบลพนา
งตุง และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้   
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คาซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง ใช้ในภารกิจของการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย     
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB     
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย     
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว     
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง   
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562     
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,051,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,534,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,534,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,931,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน  6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ
.2558 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการให้แกพนักงานครู
เทศบาล จํานว 3,500 บาท ตอเดือน จํานวน 2 อัตรา ตามบัญชี
อัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 447,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3
 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ตั้งจายจากเงินรายได้ 108,960
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 338,400 บาท   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3
 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งบดําเนินงาน รวม 2,220,980 บาท
ค่าใช้สอย รวม 910,300 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อัตรา
คนละ 10,000 บาท จํานวน 6 คน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562   

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 850,300 บาท

(1) จายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน ยอด ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 จํานวน 539,000 บาท แยกเปน  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 166,600 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 181,300 บาท  
- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 191,100
 บาท 
(2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 187,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) เชน สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก และ
อื่นๆที่เข้าประเภท รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวัน
ที่ 11 มีนาคม 2551     
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ดวนที่สุด มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2552   
(3) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน124,300 บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เชน คาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนัก
เรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีรายการดังนี้    
คาหนังสือเรียน    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 6,800 บาท   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 7,400 บาท   
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- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 7,800 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561)  หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 15    
คาอุปกรณ์การเรียน    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 6,800 บาท   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 7,400 บาท   
- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 7,800 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561)  หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 16    
คาเครื่องแบบนักเรียน    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 10,200 บาท  
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 11,100 บาท  
- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 11,700 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561) หน้าที่ 154
 ลําดับที่ 17    
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 14,620 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน 15,910 บาท  
- ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จํานวน 16,770 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2561) หน้าที่ 155
 ลําดับที่ 18      
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ค่าวัสดุ รวม 1,310,680 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,310,680 บาท

(1) คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทา
ช้าง จํานวน  65,151 บาทเพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้
กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทาช้าง จํานวน 34
 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
(2) คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใน
ยาง จํานวน  70,899 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้
กับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง จํานวน  37
 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   
(3) คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรม
สามัคคี จํานวน 74,732 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดธรรม
สามัคคี จํานวน 39 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
(4) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านธรรม
เถียร จํานวน 136,050 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ธรรมเถียร จํานวน 71 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  
(5) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทาช้าง จํานวน 155,212
 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ทาช้าง จํานวน  81 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   
(6) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดไทรงาม จํานวน 210,782
 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ไทรงาม จํานวน 110  คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   
(7) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชายคลอง จํานวน 88,145
 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ชายคลอง จํานวน 46 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  
(8) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนพนางตุง 
จํานวน 509,709 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จํานวน 266 คน ยอด ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2562      
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,296,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,296,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง จํานวน 1,064,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควน
พนางตุง จํานวน 266 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชาย
คลอง จํานวน 46 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562    

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาช้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทา
ช้าง จํานวน 81 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   

อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร จํานวน 284,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านธรรม
เถียร จํานวน 71 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562    

อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไทร
งาม จํานวน 110 คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562   
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาของขวัญ ของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ์ คาตกแตงสถาน
ที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องขยาย
เสียง คาเชาเต็นท์ คาปายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 14   

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง
ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน เวชภัณฑ์ ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   

วันที่พิมพ์ : 16/1/2563  09:50:23 หน้า : 46/73



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่อง
แบบตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุอื่นที่จําเปนต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
จายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560    

งานโรงพยาบาล รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหนาย
อาหาร“อาหารสะอาด รสชาติอรอย” (Clean Food Good Taste)

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน
อาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร“อาหารสะอาด รสชาติ
อรอย”(Clean Food Good Taste) เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาชุดตรวจ คาปาย
โครงการ คาเอกสารประกอบการบรรยาย คาวัสดุ อุปกรณ์ คา
ปาย Clean Food Good Taste และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 3   
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,004,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,004,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาลตําบลพนางตุง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และการเบิกจาย พ.ศ.2561   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0819.2/ว 3811 ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2562   

ค่าใช้สอย รวม 860,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการการบริการการแพทย์ฉุก
เฉิน(EMS) เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาตอบแทนการปฏิบัติงานใน
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่หนวยกู้ชีพ คาลง
ทะเบียนฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ คาใช้จาย
อื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553    
- ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 1    
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โครงการตรวจคุณภาพน้ําประปา เพื่อสุขภาวะของประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการตรวจคุณภาพน้ํา
ประปา เพื่อสุขภาวะประชาชน เชน คาใช้จายในการเก็บตัวอยาง
น้ําสงตรวจสอบคุณภาพ  คาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ คา
ใช้จายในการนําสงตัวอยางน้ําประปา คาปายแสดงผลการ
ตรวจ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตร วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัตร วรขัตติย
ราชนารี เชน คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ 3 CC พร้อม
เข็ม ปายโครงการ แผนพับประชาสัมพันธ์ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเวชภัณฑ์ คาวัสดุ อุปกรณ์ คา
ใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561    
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159
 ลําดับที่ 2    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 8,136,620 บาท

งบบุคลากร รวม 2,650,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,650,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,128,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา ตามประกาศ ก.ท
. เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5
) พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงินรายได้ (กองชาง)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองชาง ระดับ
ต้น จํานวน 3,500 บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝายการ
โยธา ระดับต้น จํานวน 1,500บาท ตอเดือน 1 อัตรา หัวหน้าฝาย
แบบแผนและกอสร้าง ระดับต้น จํานวน 1,500 บาท ตอเดือน 1
 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน วิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ให้แกพนักงานจ้างตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 3
 อัตรา ตามประกาศ (ก.ท.จ.พัทลุง) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  ตั้งจายจากเงินรายได้   
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 27,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ตาม
อัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว้ไมเกิน 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา ตามประกาศ ก.จ.,ก.ท.ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 1,426,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองชาง ตั้งจายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเรงดวนจํา
เปนพิเศษนอกเวลาราชการปกติ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559   
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/คาเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
เบิกจายได้ จํานวน 2 ราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได้   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
สวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงิน
รายได้    

ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการ ทําอยางใด อยางหนึ่ง เชน คาถาย
แบบพิมพ์เขียว คาจ้างเหมาเครื่องจักรกล คาธรรมเนียมตางๆ คา
จ้างเหมาจัดทําเอกสาร หนังสือ คูมือตางๆคาจ้างเหมาเปาล้างบอ
บาดาล คาจ้างออกแบบ รวมทั้งคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เปน
คาใช้จายที่เทศบาลไมสามารถดําเนินการเองได้ และเข้าประเภท
รายจายนี้   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆและ
เพื่อจายเปนคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนา หรือไปศึกษาดูงาน หรือสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการบํารุง รักษา หรือซอมแซม ทรัพย์สิน เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจร หรือแผนปายตางๆ พระพุทธรูป ฯลฯ รวมทั้งวัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทป กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุด น้ําหมึกปริ้นท์ คลิป แฟม ธง
ชาติ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา เครื่องประจุ
ไฟฟา ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส์  เทปพันสาย
ไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์ไฟฟา เบรก
เกอร์ ฯลฯ วัสดุประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เปน
อุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิม เชน ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆแผงบังคับทางไฟ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของ
ที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นานหรือเมื่อนําไปใช้ แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย เชน จอบ เสียม ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน ทราย หิน ไม้ สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนต์ ฯลฯโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงประกอบด้วยวัสดุคงทน
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน
ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย คีมล้อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
รวมทั้งวัสดุสิ้นเปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สาย
ไมล์ เพลา ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล สําหรับการซอม
แซมทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เชน หม้อน้ํา หัวเทียน แบ
ตเตอรรี่ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรค กระจกมองข้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคง
สภาพเดิม เชน แก๊สหุงต้ม น้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าสและอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวัสดุคงทนได้แก สิ่ง
ของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน หรือเมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย เชน แผนหรือ
จานบันทึกข้อมูล แผนกรองแสงแปนพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลืองได้แก สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ วัสดุประกอบอะไหล
ได้แกสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนกลับสภาพดังเดิม เชน หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีดรอมไดร์ฟ เมนบอร์ด เครื่องกระจาย
สัญญาณฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจเชน บันไดอลูมิเนียม เทปวัด
ระยะ ตลับเมตร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือ กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา สําหรับประปาหมูบ้านที่อยูในความ
ดูแลของเทศบาล   

งบลงทุน รวม 4,060,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000,000 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาซื้อรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรง
ม้า จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้      
1) เปนรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุน
ได้รอบตัวขนาดที่กําหนดเปนขนาดกําลังเครื่องยนต์ขั้นต่ํา  
2) บุ้งกี๋และความสามารถ   
(1) มีบุ้งกี๋พร้อมฟนและ Side Cutter   
(2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไมน้อยกวา 0.70 ลูกบาศก์
เมตร
(3) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไมน้อยกวา 0.90 ลูกบาศก์
เมตร
(4) ขนาด 200 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไมน้อยกวา 1.20 ลูกบาศก์
เมตร
(5) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไมน้อยกวา 9.00 เมตร
(6) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไมน้อยกวา 6.50 เมตร
(7) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไมน้อยกวา 9.00 เมตร
(8) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไมน้อยกวา 8 รอบตอ
นาท3ี) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ   
4) ระบบขับเคลื่อนเปนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีน
ตะขาบแตละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้   
5) ระบบเครื่องลาง   
(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต   
(2) แผนตีนตะขาบเปนแบบ Triple Grouser ความกว้างไมน้อย
กวา
600 มิลลิเมตร     
(3) ระยะกึ่งกลางระหวางตีนตะขาบ (Track Gauge) ไมน้อย
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กวา 2,100 มิลลิเมตร     
6) น้ําหนักใช้งาน (Operating Weight)   
(1) ขนาด 120 แรงม้า น้ําหนักใช้งานไมน้อยกวา 18,000
 กิโลกรัม
7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull)   
(1) ขนาด 120 แรงม้า แรงฉุดลากไมน้อยกวา 14,000 กิโลกรัม
8) ระบบไฟฟา 24 โวลต์   
9) หลังคากันแดด
แบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
10) อุปกรณ์ประกอบ   
(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องยนต์   
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ   
(3) เกจ์บอกความดันน้ํามันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ   
(4) เกจ์บอกความดันน้ํามันไฮดรอลิก   

วันที่พิมพ์ : 16/1/2563  09:50:23 หน้า : 58/73



(5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท   
(6) หมวกนิรภัย สําหรับพนักงานขับ 2 ชุด   
(7) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด   
(8) ไส้กรองอากาศ จํานวน 2 ชุด   
(9) ไส้กรองทุกระบบ จํานวน 6 ชุด   
(10) ชุดประแจบล็อคสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหวาง 14
 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกลอง
เหล็ก จํานวน 1 ชุด 
(11) ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถ ขนาดระหวาง 14
 มิลลิเมตรถึง 26 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด     
(12) เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด   
(13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
(14) หนังสือคูมือจํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย คูมือการบํารุง
รักษา(Operation Manual) คูมือการซอม (Shop Manual) และ
คูมืออะไหล (Parts Book)     
หมายเหตุ : กําลังเครื่องยนต์ที่กําหนด จะกําหนดเปนกําลังทั้ง
หมด (Gross Power) หรือกําลังสุทธิ (Net Power วัด
ที่ Flywheel) ซึ่งหักกําลังของเครื่องมืออุปกรณ์ตาง ๆ ออกแล้วก็
ได้ แล้วแตวัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กําลังเครื่องยนต์ขั้นต่ํา" จึง
สามารถเปนได้ทั้งขั้นต่ําของกําลังทั้งหมดหรือกําลังสุทธิก็ได้     
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1) หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 60,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คาK) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได้ตามหนังสือ กค (กวจ
) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คาK)   
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เชน คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาปายโครงการ เอกสารประชา
สัมพันธ์ คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัด
โครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 1   
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลพนางตุง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบล
พนางตุง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาปายโครงการ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นที่จําเปนในการ
จัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161
 ลําดับที่ 2   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 303,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 303,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 303,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด เชน คาอุปกรณ์กีฬา คาถ้วยรางวัล คาเหรียญรางวัล คา
วัสดุ อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเวชภัณฑ์ คา
ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการ
จัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
 ลําดับที่ 8   
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาสําหรับผู้พิการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาสําหรับ
ผู้พิการ เชน คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับนัก
กีฬา และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดโครงการ (สํานักปลัด)  
 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 11   

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันในนามของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬา นักกรีฑา เข้ารวม แขง
ขันในนามของเทศบาล และในนามของเทศบาลจัดรวมกับ
อําเภอ เชน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์
กีฬา คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม วันแขงขันกีฬา และวันฝึก
ซ้อม คาเวชภัณฑ์ คายานพาหนะในการรับ -สงนักกีฬา คาชุด
กีฬา คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัด
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
 ลําดับที่ 9   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง เชน คาเชาเครื่องขยายเสียง เครื่องป่นไฟฟา คาจ้างเหมา
ตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาเงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน คาสมนาคุณพิธีกร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
ในการจัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
 ลําดับที่ 5   

โครงการจัดงานวันออกพรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดงานวันออก
พรรษา เชน  คาจ้างตกแตงสถานที่ คาปายโครงการ คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง คาเชาเต็นท์ คาจ้างเหมาไฟฟาประดับ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
 ลําดับที่ 4   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 32,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 32,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมยุวชนอาสาสมัครนําเที่ยวในท้องถิ่น จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน ตามโครงการอบรมยุวชนอาสาสมัคร
นําเที่ยวในท้องถิ่น เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปิด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน อุปกรณ์ คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
กระเป๋าบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คา
ใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ (สํานักปลัดเทศบาล)   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 5   
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 2,500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของศูนย์บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพนางตุง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานของศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลพนางตุง จายเปนคาปายโครงการ คาปายบอร์ด
ประจําศูนย์ฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คายาน
พาหนะ คาสมนาคุณวิทยากร คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนในการจัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142
 ลําดับที่ 1   

โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงาน ตามโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
สัตว์น้ําจืด เชน คาปายโครงการ คาพันธุ์ปลา คาอาหารสําหรับ
อนุบาลปลา คาเชาเครื่องขยายเสียง คาเชาเต็นท์พร้อมเก้าอี้ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตาขาย คาไม้ปกแนว คาจัดทําและ
ซอมแซมกระชัง และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนในการจัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 183
 ลําดับที่ 2   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสถานีสูบน้ําด้วยพลังไฟฟาที่อยูใน
ความดูแลของเทศบาล    

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรมที่ 8 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรมที่ 8
 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เชน คาใช้จายในการสํารวจ พันธุ์พืช และ
เก็บตัวอยางพืชในพื้นที่ปกปก เชน คาปาย คาวัสดุ คาอุปกรณ์ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนใน
การจัดโครงการ   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององค์กร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 3   

วันที่พิมพ์ : 16/1/2563  09:50:23 หน้า : 66/73



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,913,040 บาท

งบกลาง รวม 21,913,040 บาท
งบกลาง รวม 21,913,040 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 228,330 บาท

เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของ คาจ้างพนักงานจ้าง พร้อมกับหักคาจ้าง สงเปนเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน ตั้งจายจากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557    
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ดวนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557    
    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,133 บาท

เพื่อสงเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละศูนย์จุด
สองของ คาจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตายหรือ สูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยถือปฏิบัติตาม ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 4172ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561    

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,915,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
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ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553     
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1234
 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณ 
พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แกผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก ผู้พิการ และทุพพลภาพ ดําเนินการเพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
หลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดย    
ผู้สูงอายุ 60-69 จะได้รับ 600 บาท   
ผู้สูงอายุ 70-79 จะได้รับ 700 บาท   
ผู้สูงอายุ 80-89 จะได้รับ 800 บาท   
และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 2   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,041,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ โดยถือปฏิบัติตาม
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กฎหมาย  
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.2
/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้
สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนคาใช้จายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก้ผู้พิการและทุพพลภาพ ดําเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคน
พิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 3   

วันที่พิมพ์ : 16/1/2563  09:50:23 หน้า : 69/73



เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท

ดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ให้แกผู้
ปวยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิฉยัยแล้วและมีความเปน
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยผู้ปวยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คน
ละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ สร้างหลัก
ประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164
 ลําดับที่ 4   

สํารองจาย จํานวน 636,722 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น เชน การ
ปองกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แล้ง วาตภัย อัคคีภัยไฟปาและหมอกควัน และโรคติดตอ โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560    

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการจราจรอื่นๆ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562     
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 44,562 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท
 0213.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยตั้งไว้เปน
รายปีอัตราร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่ลวงมา
แล้ว (ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ซึ่งมีรายรับจริงของปีงบประมาณ 2561 เปน
เงิน26,683,627.52 บาท เปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 44,561.65 บาท ขอตั้งไว้เปนเงิน 44,562 บาท  
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 225,675 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยตั้งจายไว้
ไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสํานัก
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยประชากรในเขต
เทศบาลตําบลพนางตุง ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มี
จํานวน 10,030 คนๆละ 45 บาท เปนเงิน 451,350 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561   
- หนังสือ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ สปสช.5.33/ว
 0190 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557   
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 541,998 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายร้อยละ 2 ประมาณการรายรับทุก
หมวด ทุกประเภท ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน ซึ่งมียอดประมาณการรายรับทั้ง
สิ้น 27,099,900 บาท คิดเปน 541,998 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559   
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561    

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 39,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจาย
จากเงินรายได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556    
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