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ของ 

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 



อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

 

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 



 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................................... 

 
  ตามที่เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติจากสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ใน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม 
พ.ศ.2564  และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564  และได้รับการเห็นชอบจากนายอำเภอแม่แตง  
ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตามหนังสืออำเภอแม่แตง ที่ ชม 0023.16/3617 
ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  ประกอบคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2589/2564 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กรณีเทศบาลตำบล เห็นชอบให้
เทศบาลจอมแจ้งประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

           (นายยรรยง อุ่นใจ) 
     นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
อำเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่ 

        
                 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 17,193,566 บาท 
  งบกลาง รวม 17,193,566 บาท 
   งบกลาง รวม 17,193,566 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 145,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใน
อัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้  
     1. หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
     2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
     3. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 10,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นราย
ปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สบทบกองทุนทดแทน 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,955,200 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการประมาณ
การรายจ่ายใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการคำนวณจากอัตราเฉลี่ย
การเพ่ิมข้ึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่
ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 
     2. หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอำนาจตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  
2559 
     4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0810.6/ว 1994  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  
2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,918,400 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยการ
ประมาณการรายจ่ายใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้พิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการคำนวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มข้ึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจำนวน
คนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อฯ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยัง
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คนพิการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
     2. หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอำนาจตามภารกิจ
ถ่ายโอนมาตรา 16  แห่ง พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
     4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  
2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 210,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับ
รองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนได้  จำนวน33  รายๆ 500 บาท  ต่อ
เดือน จำนวน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     2. หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอำนาจตามภารกิจ
ถ่ายโอนมาตรา 16    แห่ง พรบ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 
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     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม  
2559 
     4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0810.6/ว 1996 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม  
2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

   เงินสำรองจ่าย จำนวน 228,966 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณีมีหนังสือสั่งการให้
เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0313.4/ว 667ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 46,000 บาท 



50 
 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายเป็นรายปีในอัตราร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุง
สมาคม พ.ศ.2555 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 

      

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จำนวน 460,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3 ของรายได้ โดยไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุก
ชนิด 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/
ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
     2. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.5/
ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.5/
ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 220,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามท่ีคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (เทศบาลสมทบ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม  
2557 
     2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท.
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่พ.ศ.2561 ข้อ 8 (3) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,132,720 บาท 
  งบบุคลากร รวม 6,498,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 725,760 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ 
     1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ
28,800.- บาท เป็นเงิน 345,600.- บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 15,840.- บาท เป็นเงินเงิน
380,160.- บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการ
นายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 

      

   ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/
รองนายก ได้แก่ 
     1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ6,000.- บาท เป็น
เงิน 72,000.- บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรอง
นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ4,500.- บาท
จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 108,000.- บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ประธานสภา
เทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล,  สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี,  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายกเทศมนตรี ได้แก่ 
     1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ4,500.- บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน  
108,000.- บาทโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการ
นายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 

      

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จำนวน 207,360 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 10,080.- บาท  
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 120,960.- บาท และ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 7,200.- บาท เป็นเงิน 86,400.- บาท โดยคำนวณ
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ตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ประธานสภา
เทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, เลขานุการสภา
, สมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการนายกเทศมนตรี,  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาลสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,555,200 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ได้แก่ 
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,840.- บาท เป็นเงิน 190,080.- บาท 
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตรา
เดือนละ 12,960.- บาท เป็นเงิน 155,520.-บาท โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 10,080.- บาท เป็นเงิน 1,209,600.- บาท  
จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล,  เลขานุการสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล, เลขานุการ
นายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,650,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,320,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 5 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที ่11) 
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล เงินปรับเพ่ิมสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้
แต่งตั้ง หรือตามกฎหมาย ระเบียบสั่งการกำหนดของ
พนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ปลัดเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 เท่ากับอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งเดือนที่ได้รับอยู่ อัตราเดือน
ละ 7,000.- บาท เป็นเงินจำนวน 84,000.- บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11)  
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ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
ปลัดเทศบาล ระดับ 8   ในอัตราเดือนละ 7,000.- บาท 
.เป็นเงินจำนวน 84,000.- บาท และเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ อัตราเดือนละ 3,500.-
บาท เป็นเงินจำนวน 42,000.- บาท  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ประกาศ 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
      3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด
เงินเดือนประจำตำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่ง
ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกอง 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,040,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างสำนัก
ปลัดเทศบาลทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปจำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11)  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 80,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,574,400 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 389,400 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและกรรมการ
ประเมินความชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงิน
รางวัล ฯลฯ 
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      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
       2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที ่กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 35,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้แก่ประธาน
กรรมการ กรรมการและอนุกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพ่ือ
กิจการของสภาเทศบาล  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบเทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภา
เทศบาลเลขานุการสภาเทศบาล, ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 264,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 40,400 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,495,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าป้ายพระ
บรมฉายาลักษณ์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ในกิจการของ
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง ให้ประชาชนได้รับทราบ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากมา
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 875,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม เสริมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นการทำความ
สะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาคนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาดูแลหอพระ
ศตวรรษมุนี หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ      
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือของเทศบาล เช่น ค่าถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มแผนพัฒนาฯ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศ
บัญญัติฯ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     1. ค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือ
ที่มาทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  
     2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือ
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรอืการประชุมระหว่าง อปท.
กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหาร ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมอ่ืนๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม ตามหนังสือ ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 
     3. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
(ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ของรางวัลหรือเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในงาน
พิธีต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และของที่
ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกผู้เยือนหรือมา
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ช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการ
ของเทศบาล  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/
ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การ
เบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ   
ค่าพวงมาลา  และพานพุ่มประดับดอกไม้ 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรม สัมมนาของผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภาเทศบาล 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 230,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

    ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด อีกท้ังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและ
หรือสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า 
ดอกไม้และพวงมาลามาเพ่ือใช้ในงานพิธีต่างๆเช่น งาน
เปิดอาคารสำนักงานหน่วยงาน พิธีทางศาสนา หรือ
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่ง 
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นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/
ว 1284  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การ
เบิกจ่ายดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวง
มาลา และพานพุ่มประดับดอกไม้ 

    
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าแบบพิมพ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากมาก
ที ่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

      

    

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (วันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหาคม) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ สำหรับจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ ว 3749 วันที่ 30  มิถุนายน 2564  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสืบสานศิลปวัฒธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพวรางกุล รัชกาลปัจจุบัน 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์
ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็น ในการจัดทำโครงการฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ ว 349 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 25
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ์อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
เช่น ค่าจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดซื้อธงตรา
สัญลักษณ์ประดับเฉลิมพระเกียรติฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็น ในการจัดทำโครงการฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสืบสานศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

      

    โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ    
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับ
จัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน
2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสืบสานศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 98) 

    โครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
สำหรับจัดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับประชาชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา
และและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
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2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสืบสานศิลปวัฒธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 98) 

    
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม/ป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานทีค่่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นในการจัดโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 928 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
2558 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561- 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 114-115) 
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โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน 
ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 25,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
สถานที ่ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัด
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 928 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
2558 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561 - 2565
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี หน้า 16) 

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
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จัดโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0893.2/ว 928 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  
2558 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 114) 

   ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
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2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อมถาด แก้วน้ำ จานรอง มีด ถังแก๊ส ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน น้ำมันเบรค  
น๊อตสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์  
กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย  
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ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซินน้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันจารบี
น้ำมันก๊าด ฯลฯ       
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นสั้นเช่น ฟิล์ม กระดาษ
โปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด พู่กัน สี ฟิล์มไสลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ      
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ เมมโนรี่ชิป เมาส์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ      
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
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ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 280,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานและสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม   
2564  เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาล 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์และโทรเลข  
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงที่  28  มิถุนายน        
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรมม
เนียมต่างที่เกี่ยวข้อง 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน บำท 10,000 
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     1. หนังสือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3525 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในหารประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค  

  งบลงทุน รวม 30,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ตามปกติและค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะ
ท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ
รถบรรทุกน้ำ เปลี่ยนระบบไฮโดรลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน
เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มา กท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2556 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
แม่แตง ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 99) 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 533,240 บาท 
  งบบุคลากร รวม 441,240 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 441,240 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 441,240 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
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คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบดำเนินงาน รวม 92,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
ประชุม ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2559 
      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหน้า 113) 

 งานบริหารงานคลัง รวม 2,925,300 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,004,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,004,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,793,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จำนวน 6 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุง
ประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน
เทศบาล เงินปรับเพ่ิมสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิ
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้
แต่งตั้ง หรือตามกฎหมาย ระเบียบสั่งการกำหนดของ
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พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที ่6 มิถุนายน 2560 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้า
ส่วนราชการอัตราเดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 42,000.- บาท  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
ประกาศลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
      3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กำหนดเงินเดือนประจำตำแหน่ง และการรับเงิน
ประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกอง 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั้ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ
กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 15,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 921,300 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 205,300 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 168,000 บาท 
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     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 37,300 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 

      

   ค่าใช้สอย รวม 636,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลตำบลจอม
แจ้ง ให้ประชาชนได้รับทราบ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 96,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติม  
เสริมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นการทำความสะอาด
อาคารสถานที่  หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯ      
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้       
    1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 10195 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่า
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 80,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอยการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
      3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    

โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ ที่
จำเป็นและสามารถเบิกจ่ายได้ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์  
2551 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/
ว 67 ลงวันที่ 9มกราคม 2555 
     4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
     (สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 113) 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  
2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
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สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ตรายาง 
ซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชน ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  เมมโนรี่ชิป เมาส์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ      
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 100,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 100,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 100,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,429,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 473,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 473,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 315,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 2 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 145,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
สำนักปลัดเทศบาลทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไม่เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 11) 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
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ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 13,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 926,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 691,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 636,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม เสริมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างคนงาน
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานธุรการ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
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มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4. หนังสือกรระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 352  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของผู้บริหารพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภา 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 25,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ อปพร. 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม   
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
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     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

    

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เช่น ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมางานธุรการเป็น
ต้น และรองรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อำเภอแม่แตง 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     4. ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0810.7/ว 6768 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ.2561-
2565 ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 1/2563
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย หน้า 9) 

   ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟฉาย 
สปอตไลท์ ลำโพง หม้อแปลงไฟฟ้า วิทยุสื่อสารติด
รถยนต์พร้อมติดตั้ง  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน น้ำมันเบรค น๊อต  
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์  กันชน
รถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์  
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ล็อคคลัตซ์  ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซินน้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันจารบี
น้ำมันก๊าด ฯลฯ       
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
สุดที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น แอลกอฮอล์การออกซิเจน เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี
และผ้าพันแผล ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น 
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ เสื้อกางเกง ผ้า ถุงมือ ถุงเท้า 
รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ 

      

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 บาท จ ำนวน 
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(ไม่รวมถังออกซิเจน) ฯลฯ สำหรับใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่ง
น้ำดับเพลิง ข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง วาล์วน้ำ
ดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น 
สายฉีด ไม้ตบไฟ ถัง ฯลฯ) ถังดับพลิง ลูกบอลดับเพลิง   
สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
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งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร กระบอกไฟ ไฟแวบ ฯลฯ สำหรับใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

วัสดุจราจร จำนวน บาท 15,000 

งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 

รวม 

รวม 30,000 

บาท 30,000 

บาท 
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     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น ซ่อมแซมหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของ
รถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ  
เปลี่ยนระบบไอดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคันเปลี่ยน
เครื่องยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2556 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2559 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 70,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
คำสั่งให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 
      2. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.

      

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 

จำนวน 30,000 บาท 
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2550 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและภัยแล้ง ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2558 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้า 110) 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่พ.ศ.2565 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การตั้ง
จุดบริการประชาชน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ  

      



99 
 

     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน  
2557 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้า 110) 

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ
เช่น การประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การตั้ง
จุดบริการประชาชนค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน
2557 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้า 110) 

    
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ขั้น
พ้ืนฐาน (FR) 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
อบรม ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้า 110) 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,749,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,477,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,477,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,175,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี และ
พนักงานครูเทศบาลบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 7 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้า
ส่วนราชการราชการ   อัตราเดือนละ 3,500.- บาท  
เป็นเงินจำนวน 42,000.- บาท  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   (ฉบับ
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ที ่10)  ประกาศลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
      3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด
เงินเดือนประจำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่ง
ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กอง 

   เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของพนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500.- บาท  
จำนวน 84,000.-บาท  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
     - เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  
2562 
     2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  
2562 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
กองการศึกษา ทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 อัตรา  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
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    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 76,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน      
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้      
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542      
    2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,272,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.  2560           

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,034,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 934,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม เสริมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น การทำความ
สะอาดอาคารสถานที่ ค่าจ้างภารโรง ค่าจ้างคนขับรถ
นักเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
     3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
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2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์   เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร สำหรับบริการ
ประชาชนในสำนักงานเทศบาลและที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซินน้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันจาร
บี น้ำมันก๊าด ฯลฯ       
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองที่ มท.
0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
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วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ เมมโนรี่ชิป เมาส์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ      
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.
0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,929,974 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 3,291,974 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 2,199,650 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 20,000 บาท 
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    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 2 คนๆ ละ 10,000 บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที ่มท 0186.2/ว 3274  ลงที่ 19 มิถุนายน         
2561  
(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด    ที ่มท 0186.2/ว 2989  
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (ทั้งนีจ้ะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

จำนวน 1,268,700 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เช่น การประชุม
ประชาคม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
การจัดทำโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ  ค่าเครื่องเแบบ
นักเรียน ค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือ ค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ค่า
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ค่า
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
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     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 105) 

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

จำนวน 910,950 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เช่น ค่าเงินรายหัว
นักเรียน ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จัดสื่อการเรียน
การสอน ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามรายการ
จ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และตั้งจ่ายจากเงินจัดสรร
จากกรมฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0816.2/ว 3301ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
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2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5ที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตหน้า 103) 

   ค่าวัสดุ รวม 1,092,324 บาท 
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,092,324 บาท 

      

  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้ 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
จำนวน 1 แห่ง จำนวน 40 คนๆละ 7.73.- บาท/วัน
จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 76,648.- บาท ตั้งจ่ายจาก 
เงินจัดสรรจากกรมฯ และเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
สมทบ จำนวน 10 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน260 วัน 
เป็นเงิน 19,162.- บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 95,810.-                      
บาท 
        - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
จำนวน 1 แห่ง จำนวน 100 คนๆละ 7.37.- บาท/
วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 191,620.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินจัดสรรกรมฯและเทศบาลตำบลจอมแจ้งสมทบ 
จำนวน 10 คนๆละ7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 
19,162.- บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 210,782.- บาท 
        - โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบล
จอมแจ้งจำนวน 2 แห่ง จำนวน 380 คนๆ ละ 7.37.-       
บาท/วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 728,156.- บาท  
และเทศบาลตำบลจอมแจ้งสมทบ จำนวน 30 คนๆละ
7.37.-บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 57,486.-บาท 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 785,642.- บาท 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
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2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
จำนวน 2 แห่ง 

จำนวน 1,638,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ในเขต
รับผิดชอบเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จำนวน 2 แห่ง  
ตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  
จำนวน 380 คนๆละ 21.- บาท/วัน จำนวน 200 วัน  
เป็นเงิน 1,596,000.- บาท และเทศบาลตำบล 
จอมแจ้งสมทบ จำนวน 10 คนๆละ 21.- บาท/วัน   
จำนวน  42,000.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นทั้งสิ้น
1,638,000.- บาท 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4027 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  
2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 186,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 186,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 186,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 186,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   (ฉบับ
ที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 342,700 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 162,700 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 132,700 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก 

จำนวน 2,700 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯเช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2546 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 101) 

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดย
จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการพ่นน้ำยาเคมี
ป้องกันโรค ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการ
ป้องกันโรค ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 100) 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้หวัดนก  
โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคติดต่ออ่ืนๆ) ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 60,000 บาท 

      

  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ โดย
จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการพ่นน้ำยาเคมี
ป้องกันโรค ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการ
ป้องกันโรค ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 100) 

      

    
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.
2565 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดทำ
โครงการ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542      
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     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 100) 
 
 
 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่น
หมอกควัน หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/1095 เรื่อง รูปแบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523  ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

ค่าวัสดุ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

รวม 30,000 บาท 

จำนวน 30,000 บาท 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

จำนวน 180,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 3-11 จำนวนหมู่บ้านละ 
20,000.- บาท  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0819.3/ว 1038 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/7173-7248 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณง
พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 เพ่ิมเติม ครั้ง 1/2564 ยุทธศาสตร์
ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หน้า 8-
10) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 31,500 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 31,500 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 31,500 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ จำนวน 1,500 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน หน้า 108) 

      

    โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ 
เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
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การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 107) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,830,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 1,830,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,830,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดเก็บขยะในชุมชน จำนวน 1,800,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2542 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำใน
ลักษณะค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หน้า 101) 

      

    โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุนชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฯ เช่น  
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าจัดเตรียมสถาน 
ที ่ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเอกสาร  ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



120 
 

     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน หน้า 94) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 552,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 552,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 552,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 392,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี  
โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 158,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 
อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
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2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 2,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

      

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 152,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 152,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.
2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพ
ติด และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
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มากที ่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย หน้า 112) 

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่กลุ่มสตรี จำนวน 14,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 88) 
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    โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านคหกรรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ หน้า 90) 

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านงานบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564 ยุทธศาสตร์
ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 6) 

    โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านหัตถกรรม จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 90) 

      

    โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 18,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
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เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 89) 

    โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดฝึก
อาชีพ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้ในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ หน้า 90) 

    
โครงการส่งเสริม การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตำบลขี้เหล็ก ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 6749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตหน้า 103) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 260,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จอมแจ้งเกมส์ ประจำปี พ.ศ.
2565 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 103) 

      

    

โครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆ 
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ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
25655 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 100) 

    
โครงการสนับสนุนด้านนันทนาการแก่เยาวชนและ
ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆ  ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
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2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 103) 

   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 60,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา
เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 325,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 295,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสื่อสิ่งพิมพ์  
ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 96) 

    
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์
มาฆบูชา พ.ศ.2565 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 
ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าดอกไม้ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
25645 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 99) 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนพิธีกร  ค่าสื่อสิ่งพิมพ์  
ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าดอกไม้ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำ
โครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

      

    
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการ
จัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

    
โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา หล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียม
สถานที ่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้อื่นๆ 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 98) 
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      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 97) 

    
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.
2565 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเตรียมสถานที ่ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้อ่ืนๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
ในการจัดทำโครงการ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. 2565 

จำนวน 30,000 บาท 



135 
 

     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 99) 

    
โครงการอบรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 98) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก จำนวน 30,000 บาท 
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     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบลขี้เหล็กตามกิจกรรม  ศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    - เป็นไประเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 98) 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 6,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 6,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น การทำป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
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ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 91) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,067,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,681,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,681,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,180,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จำนวน 4 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้า
ส่วนราชการ อัตราเดือนละ 3,500.- บาท เป็นเงิน
จำนวน 42,000.- บาท  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
      2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่10) ประกาศลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
      3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
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เทศบาล จังหวัดเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนด
เงินเดือนประจำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่ง
ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กอง 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 437,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของ
กองช่าง  จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน  
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
    2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11)  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
    3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 22,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
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ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 13สิงหาคม 2558 

  งบดำเนินงาน รวม 1,206,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและกรรมการ
ประเมินความชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือคณะกรรมการประกวดราคา ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง(ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
ฯ พ.ศ.2560) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
       2.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที ่กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 192,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 34,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
     2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 

      

   ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 360,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม เสริมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าความ
สะอาดอาคารสถานที่ จ้างเหมาคน หรือค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้ ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน
ก่อสร้าง ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของผู้บริหารพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภา 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
     2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม  
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ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง
จดหมาย สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 120,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า  
ไมโครโฟน ลำโพงสายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เบรกเกอร์ ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
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   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์  
ไม ้สี อิฐ กระเบื้องมุงหลังคา ทราย หิน ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา เลื่อย เหล็กเส้น ฯลฯ  
ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน น้ำมัน เบรก น๊อต  
สกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชน
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ ์ล็อคพวงมาลัย  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
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2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซินน้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันจารบี
น้ำมันก๊าด ฯลฯ       
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ เมมโนรี่ชิป เมาส์ 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ         
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
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0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

  งบลงทุน รวม 180,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 30,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       
    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องกล  
ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2556 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2558 
    3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  
2559 
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา
ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 
   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าถมดินปรับที่ดิน ค่าปรับปรุงระบบ
รางระบายน้ำ ปรังปรุงอาคาร ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  
2556 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจำแนกรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
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แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 647,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 392,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 392,000 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 392,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลเทศ
จำนวน 1 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี โดย
คำนวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
     3. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบดำเนินงาน รวม 255,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อให้แก่
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
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เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการผักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 25,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
เที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ หน้า 6) 

      

    โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ หน้า 6) 

    

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลขี้เหล็ก 

จำนวน 40,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
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2565  ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ หน้า 88) 

    
โครงการรณรงค์/ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแบบกองใหญ่เพ่ือ
ลดการเผาในที่โล่ง 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ หน้า 6) 

      

    
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี (ฮอร์โมนไข่
เพ่ือสุขภาพ) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
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การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565)เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2564  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ หน้า 6) 

    โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช จำนวน 30,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ  
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
เศรษฐกิจ หน้า 93) 
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   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  
เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช ปุ๋ย ฯลฯ  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน จำนวน 20,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน หน้า 94) 
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แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 18,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 18,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 18,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใบอนุญาตเจาะน้ำ
บาดาล ค่าใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  
ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ค่าต่อใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
     3. หนังสือกรระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี 
พ.ศ.2565 

จำนวน 13,000 บาท 

      

  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2565 
เช่น ค่าทดสอบทางวิทยาศาสตร์และค่าดำเนินการ
อ่ืนๆ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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    1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต หน้า 101) 

 


