
 

 

เทศบัญญัติ 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พุทธศักราช  ๒๕65 

 
 

ของ 
 
 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 
อำเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร 

 



เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
เขต/อําเภอ หลังสวน    จังหวัดชุมพร

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

630 หมูที่ 3  ซอย-  ถนนปากน้ํา-หลังสวน  แขวง/ตําบล ปากน้ํา
  เขต/อําเภอ หลังสวน  จังหวัดชุมพร  86150

พื้นที่ 8.61 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,493 คน
ชาย 3,212 คน

หญิง 3,281 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 85,462,748.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 88,849,380.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 27,086,994.59 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 11 โครงการ รวม 1,927,553.40 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 55,119,729.63 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 288,492.53 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 336,002.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 809,868.83 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 438,169.84 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 27,352,128.13 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,895,068.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 75,695.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 46,259,158.09 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,484,869.88 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,314,121.12 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,578,340.09 บาท

งบลงทุน จํานวน 955,667.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,926,160.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 75,695.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 31,200.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 288,492.53 387,000.00 300,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

336,002.30 432,500.00 548,900.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 809,868.83 642,500.00 636,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 438,169.84 132,000.00 57,600.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 301,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,872,533.50 1,594,000.00 1,844,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 27,352,128.13 30,256,000.00 27,956,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27,352,128.13 30,256,000.00 27,956,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,895,068.00 25,150,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,895,068.00 25,150,000.00 26,000,000.00

รวม 55,119,729.63 57,000,000.00 55,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,484,869.88 15,226,600.00 15,462,100.00

งบบุคลากร 17,314,121.12 20,737,300.00 22,031,720.00

งบดําเนินงาน 11,578,340.09 15,821,500.00 13,758,380.00

งบลงทุน 955,667.00 1,014,600.00 787,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,926,160.00 4,200,000.00 3,760,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 46,259,158.09 57,000,000.00 55,800,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,711,730

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,979,210

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,898,200

แผนงานสาธารณสุข 5,999,350

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 482,900

แผนงานเคหะและชุมชน 1,899,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 225,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,820,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,322,310

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,462,100

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 55,800,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,462,100 15,462,100
    งบกลาง 15,462,100 15,462,100

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,470,830 435,720 3,123,880 218,400 11,248,830
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,622,510 435,720 3,123,880 218,400 8,400,510

งบดําเนินงาน 2,407,400 75,000 778,000 82,500 3,342,900
    ค่าตอบแทน 391,400 60,000 383,000 49,000 883,400

    ค่าใช้สอย 750,000 15,000 210,000 25,000 1,000,000

    ค่าวัสดุ 519,000 0 116,500 8,500 644,000

    ค่าสาธารณูปโภค 747,000 0 68,500 0 815,500

งบลงทุน 0 0 120,000 0 120,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 120,000 0 120,000

รวม 9,878,230 510,720 4,021,880 300,900 14,711,730

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 0 1,850,610 0 1,850,610
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,850,610 0 1,850,610

งบดําเนินงาน 744,300 103,000 185,000 92,000 1,124,300
    ค่าใช้สอย 427,000 55,000 0 32,000 514,000

    ค่าวัสดุ 219,000 0 130,000 60,000 409,000

    ค่าสาธารณูปโภค 98,300 0 0 0 98,300

    ค่าตอบแทน 0 48,000 55,000 0 103,000

งบลงทุน 4,300 0 0 0 4,300
    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 0 0 4,300

รวม 748,600 103,000 2,035,610 92,000 2,979,210

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 2,855,820 0 0 2,855,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,855,820 0 0 2,855,820

งบดําเนินงาน 822,500 1,419,880 0 2,242,380
    ค่าตอบแทน 35,000 0 0 35,000

    ค่าใช้สอย 374,000 349,880 0 723,880

    ค่าวัสดุ 154,500 1,070,000 0 1,224,500

    ค่าสาธารณูปโภค 259,000 0 0 259,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,100,000 700,000 2,800,000
    เงินอุดหนุน 0 2,100,000 700,000 2,800,000

รวม 3,678,320 3,519,880 700,000 7,898,200

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 3,468,550 0 3,468,550
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,468,550 0 3,468,550

งบดําเนินงาน 1,805,300 506,000 2,311,300
    ค่าตอบแทน 492,000 0 492,000

    ค่าใช้สอย 630,000 506,000 1,136,000

    ค่าวัสดุ 675,000 0 675,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,300 0 8,300

งบลงทุน 39,500 0 39,500
    ค่าครุภัณฑ์ 39,500 0 39,500

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

รวม 5,313,350 686,000 5,999,350

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 384,900 384,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 384,900 384,900

งบดําเนินงาน 98,000 98,000
    ค่าตอบแทน 18,000 18,000

    ค่าใช้สอย 80,000 80,000

รวม 482,900 482,900
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 299,200 1,300,000 1,899,200
    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 3,200 0 303,200

    ค่าใช้สอย 0 216,000 1,300,000 1,516,000

    ค่าวัสดุ 0 80,000 0 80,000

รวม 300,000 299,200 1,300,000 1,899,200

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 25,000 200,000 225,000
    ค่าใช้สอย 25,000 200,000 225,000

รวม 25,000 200,000 225,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 170,000 650,000 220,000 1,040,000
    ค่าใช้สอย 165,000 650,000 220,000 1,035,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 0 5,000

งบเงินอุดหนุน 0 680,000 100,000 780,000
    เงินอุดหนุน 0 680,000 100,000 780,000

รวม 170,000 1,330,000 320,000 1,820,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,223,010 0 2,223,010
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,223,010 0 2,223,010

งบดําเนินงาน 1,085,300 390,000 1,475,300
    ค่าตอบแทน 88,000 0 88,000

    ค่าใช้สอย 745,000 0 745,000

    ค่าวัสดุ 244,000 390,000 634,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,300 0 8,300

งบลงทุน 0 624,000 624,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 624,000 624,000

รวม 3,308,310 1,014,000 4,322,310

หน้า : 8/8



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลปากน  าหลังสวน
อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบ

ของสภาเทศบาลต าบลปากน้ าหลังสวน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อ 2 เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 55,800,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ านวน

รวมท้ังส้ิน 55,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงาน
ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

7,898,200

รวมรายจ่าย 0

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 55,800,000

225,000

1,899,200

482,900

5,999,350

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 0 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,820,000

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

2,979,210

14,711,730

ยอดรวม

15,462,100

4,322,310



(ลงนาม) .......วิชัย อนันตเมฆ...............
           (นายวิชัย  อนันตเมฆ)

                       ต้าแหน่ง นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าหลังสวน

       ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าหลังสวนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าหลังสวนมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี .......14 กันยายน 2564..............

(ลงนาม)......ปกาสิต  พรประสิทธ์ิ............
      (นายปกาสิต  พรประสิทธ์ิ)

เห็นชอบ

ต้าแหน่ง  นายอ้าเภอหลังสวน ปฏิบัติราชการแทน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,297,070.50 104,193.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 52,890.75 9,317.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 59,712.33 147,000.00 -31.97 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 57,508.00 52,869.80 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 59,435.78 62,399.90 80,000.00 -12.50 % 70,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,466,905.03 288,492.53 387,000.00 300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,317.40 3,433.80 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 160.00 0.00 100.00 % 300.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 63,470.00 183,940.00 100,000.00 218.30 % 318,300.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 30,000.00 -96.67 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 25,170.00 51,490.00 35,000.00 -28.57 % 25,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 21,496.00 5,976.00 21,000.00 -61.90 % 8,000.00
     ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:26:18 หน้า : 1/4



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

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 760.00 810.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,980.00 1,540.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 19,675.00 23,050.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 1,600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 17,120.00 53,597.50 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 2,420.00 3,400.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

6,100.00 3,900.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

200.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 15,000.00 -86.67 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 2,000.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 480.00 360.00 2,500.00 -20.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,350.00 745.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 164,538.40 336,002.30 432,500.00 548,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 24,000.00 24,000.00 30,000.00 -20.00 % 24,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ดอกเบี้ย 802,023.58 785,868.83 612,500.00 0.00 % 612,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 826,023.58 809,868.83 642,500.00 636,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 58,073.36 410,508.88 90,000.00 -66.67 % 30,000.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 33,500.00 4,000.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 980.00 23,660.96 1,000.00 400.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,553.36 438,169.84 132,000.00 57,600.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00
     รายได้จากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 301,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 621,836.99 637,180.09 645,000.00 0.00 % 645,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 18,605,100.43 17,285,009.21 18,200,000.00 -1.10 % 18,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,015,461.09 2,856,501.73 3,200,000.00 -6.25 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 131,230.99 112,769.35 150,000.00 -20.00 % 120,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,857,572.81 5,060,421.12 5,800,000.00 -13.79 % 5,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 66,588.96 61,128.41 80,000.00 0.00 % 80,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 51,668.87 45,013.22 80,000.00 -25.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,977,650.00 1,294,105.00 2,100,000.00 -50.00 % 1,050,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 30,327,110.14 27,352,128.13 30,256,000.00 27,956,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,162,834.00 25,895,068.00 25,150,000.00 3.38 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,162,834.00 25,895,068.00 25,150,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 58,039,964.51 55,119,729.63 57,000,000.00 55,800,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:26:18 หน้า : 4/4



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 548,900 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 318,300 บาท

ประมาณการเพิ่มสูงขึ้นกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต
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ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 8,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 500 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 300 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตสําหรับสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 636,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 612,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 57,600 บาท
ค่าจําหน่ายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่าขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 300 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 300 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 301,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,956,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 645,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,050,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่านมา โดยรวมภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับชดเชยไว้ด้วย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 324,639 288,848 254,000 37.8 % 350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 14,040 13,000 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,787,500 8,879,400 9,200,000 17.39 % 10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,759,200 1,889,600 1,977,400 1.14 % 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000 98,500 120,000 0 % 120,000

เงินสํารองจาย 109,364 1,237,217.64 1,000,000 -35 % 650,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 893,100

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 224,000

รายจายตามข้อผูกพัน 291,595.47 0 0 0 % 0

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
อําเภอหลังสวน    จังหวัดชุมพร
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แหงชาติ เป็นเงิน 160,000.- บาท เพื่อจาย
เป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 
จํานวนประชากร 6,748 คน สมทบในอัตรา
ร้อยละ 52.69 กําหนดอัตราคนละ 45 บาท 
(ตามโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 203)
2. เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย เป็นเงิน 52,000.- บาท 
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2545 หมวดที่ 3 ข้อ 16 
ซี่งกําหนดให้สมาชิกสามัญต้องชําระคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ลวงมาแล้ว (ปีงบประมาณ 2560) 
ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาด เงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภทในอัตราไมน้อยกวาร้อย
ละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม
เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุง
สมาคม พ.ศ.2555
3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจรในเขตเทศบาล เป็นเงิน 80,000.- 
บาท เชน คาอุปกรณ์ตางๆ เกี่ยวกับการ
จราจร คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร แผงกั้น

4,685 0 0 0 % 0
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จราจร รวมทั้

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 228,900 70,000 -28.57 % 50,000

เงินคาบํารุง ส.ท.ท. 0 0 0 100 % 49,000

เงินบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 0 50,604.24 48,823 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 160,000 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

630,000 638,800 955,200 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 12,023,023.47 13,484,869.88 13,890,423 15,462,100
รวมงบกลาง 12,023,023.47 13,484,869.88 13,890,422.95 15,462,100
รวมงบกลาง 12,023,023.47 13,484,869.88 13,890,422.95 15,462,100

รวมแผนงานงบกลาง 12,023,023.47 13,484,869.88 13,890,422.95 15,462,100
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 625,760 15.98 % 725,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 160,000 12.5 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 160,000 12.5 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,555,200 1,520,592 1,355,200 14.76 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,813,712 2,508,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,025,300 2,389,525 3,367,600 -2.35 % 3,288,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

63,000 82,419.5 93,000 48.39 % 138,000

เงินประจําตําแหนง 81,000 115,419.5 162,000 0 % 162,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 277,920 300,000 1.88 % 305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 741,360 756,976 800,000 -13.55 % 691,590

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,920 18,240 15,000 144.53 % 36,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,204,240 3,640,500 4,737,600 4,622,510
รวมงบบุคลากร 6,052,560 6,454,212 7,245,920 7,470,830

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 14,760 8,700 30,000 -16.67 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 224,100 257,400 350,000 -6.74 % 326,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,100 38,528.25 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 258,960 304,628.25 420,000 391,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 290,252 263,664 290,000 3.45 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 33,385 23,215 31,800 57.23 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 165,885 68,442.64 200,000 -75 % 50,000

คาใช้จายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสาร
หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ

7,240 6,720 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 643,973 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 293,228.47 307,690.92 345,000 -13.04 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 789,990.47 669,732.56 1,510,773 750,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 122,500 110,196 80,000 12.5 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 146,056 102,029 312,104 -51.94 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,158 25,150 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 12,820 40,546 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 37,000 -18.92 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 102,484.63 68,660.2 100,000 -15 % 85,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุการเกษตร 2,470 49,445 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 588 0 33,000 -9.09 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,800 39,950 100,000 -40 % 60,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 1,200 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 462,876.63 435,976.2 743,304 519,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 650,431.41 576,525.24 620,000 -6.45 % 580,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 54,406.78 81,315.48 110,000 -9.09 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,828.46 4,233.99 8,000 -37.5 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,900 1,900 5,000 -60 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 49,947.6 51,771.44 50,000 0 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 760,514.25 715,746.15 793,000 747,000
รวมงบดําเนินงาน 2,272,341.35 2,126,083.16 3,467,077.05 2,407,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 10,290 8,000 8,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 40,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 152,400 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 4,400 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 4,000 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 3,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําหอยโขง 0 6,500 0 0 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 75,000 -100 % 0

ลําโพงฮอร์น 107,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0 11,490 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ผ้ามานพร้อมอุปกรณ์ 0 46,587 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 12,500 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 126,640 135,577 297,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งกันสาดอาคารสํานักงาน (ฝง
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

0 13,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาบตําบลปากน้ําหลังสวน

0 48,000 0 0 % 0

โครงการปรับพื้นที่ใช้สอยห้องทํางานกอง
คลัง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 61,800 50,000 0
รวมงบลงทุน 126,640 197,377 347,800 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,451,541.35 8,777,672.16 11,060,797.05 9,878,230
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 435,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 435,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 435,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 16,180 10,515 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 16,180 10,515 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 16,180 10,515 20,000 75,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 16,180 10,515 20,000 510,720
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,014,881.32 1,355,126.21 1,883,000 34.63 % 2,535,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 14,077.59 16,350 -86.42 % 2,220

เงินประจําตําแหนง 0 15,000 49,500 57.58 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 268,980 282,300 300,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 308,880 321,240 390,000 18.47 % 462,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 15,420 9,660 14,000 233 % 46,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,608,161.32 1,997,403.8 2,652,850 3,123,880
รวมงบบุคลากร 1,608,161.32 1,997,403.8 2,652,850 3,123,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

118,900 72,700 200,000 -50 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 36,030 19,580 60,000 -66.67 % 20,000

คาเชาบ้าน 131,500 161,000 282,000 -8.51 % 258,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 286,430 253,280 542,000 383,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 530 13,582 27,000 325.93 % 115,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:28 หน้า : 11/56



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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 45,027 121,957 84,200 -76.25 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

23,360 0 14,190 40.94 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,342.5 35,016 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 101,259.5 170,555 150,390 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,714 65,839.3 100,000 -40 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 2,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,213.66 788 3,200 -6.25 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,000 8,900 800 900 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,750 38,310 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 78,677.66 113,837.3 154,000 116,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 5,000 30,092.6 28,500 75.44 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,847.6 17,452.77 20,000 -7.5 % 18,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 22,847.6 47,545.37 48,500 68,500
รวมงบดําเนินงาน 489,214.76 585,217.67 894,890 778,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 9,300 0 0 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 120,000

ตู้เหล็ก 0 0 6,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 29,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 0 0 27,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดํา 
ชนิดNetwork

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 15,000 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 4,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์(smart 
Card Reader)

650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 650 61,700 77,200 120,000
รวมงบลงทุน 650 61,700 77,200 120,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,098,026.08 2,644,321.47 3,624,940 4,021,880
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 218,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 218,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 49,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 4,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 8,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 3,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 8,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 82,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 300,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,565,747.43 11,432,508.63 14,705,737.05 14,711,730
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,566,816.79 1,567,509.68 1,620,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 149,884.08 120,027.74 160,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,716,700.87 1,687,537.42 1,780,000 0
รวมงบบุคลากร 1,716,700.87 1,687,537.42 1,780,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

35,700 81,200 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 35,700 81,200 75,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000 749 20,000 -50 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 7,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 245,156 185,025.55 200,000 -40 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 246,156 185,774.55 220,000 427,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 5,000 5,000 -40 % 3,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,875 10,000 -20 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 -40 % 6,000

วัสดุกอสร้าง 13,060 32,215 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,600 8,100 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 133,309.7 94,032.2 150,000 -20 % 120,000

วัสดุการเกษตร 0 16,808 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 59,585 40,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 4,600 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 116,680 14,500 90,000 -100 % 0

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 269,649.7 236,715.2 418,000 219,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 56,167.1 56,000.03 90,000 -11.11 % 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 -70 % 300

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 18,824.86 20,000 -10 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 75,427.1 74,824.89 111,000 98,300
รวมงบดําเนินงาน 626,932.8 578,514.64 824,000 744,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 30,500 0 0 0 % 0

ตู้ล็อคเกอร์ 0 14,000 0 0 % 0

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 36,000 0 0 % 0

พัดลมดูดอากาศ 0 4,200 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รถยนต์ดับเพลิงสองพันลิตร)

0 387,340 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 368,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,500 441,540 368,000 4,300
รวมงบลงทุน 30,500 441,540 368,000 4,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,374,133.67 2,707,592.06 2,972,000 748,600
งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

36,000 30,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 36,000 30,000 48,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -75 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินคดี การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง

16,890 0 50,000 0 % 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจุดคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกประจําหม
บ้าน/ชุมชน เพื่อควบคุมสถานการณ์และ
เฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 202,055 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางใน
เส้นทางสายรองในตําบล หมูบ้าน และ
ชุมชน

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาล

26,560 12,000 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,450 214,055 270,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 79,450 244,055 318,000 103,000

รวมงานเทศกิจ 79,450 244,055 318,000 103,000
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 87,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 54,420

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,640,810

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 67,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,850,610
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,850,610

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 45,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 55,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึงบริการ 0 20,000 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 75,587 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 95,587 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 33,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 33,000 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 33,000 95,587 0 185,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 8,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 8,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 33,000 103,587 0 2,035,610
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งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักษาความปลอดภัยในชวง
เทศกาล

0 0 0 100 % 32,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 32,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 92,000

รวมงานจราจร 0 0 0 92,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,486,583.67 3,055,234.06 3,290,000 2,979,210

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,218,030 1,364,801.37 1,513,800 26.14 % 1,909,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

1,318.33 0 0 0 % 0
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 931,451.98 831,120 873,600 3.51 % 904,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,670 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,155,470.31 2,195,921.37 2,387,400 2,855,820
รวมงบบุคลากร 2,155,470.31 2,195,921.37 2,387,400 2,855,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 12,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,200 4,200 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 4,200 4,200 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 153,000 195,500 231,700 14.8 % 266,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 41,476 50,672 0 100 % 18,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,890 40,010 31,000 61.29 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 205,366 286,182 262,700 374,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 31,743 36,855 62,000 -67.74 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,705 7,940 17,860 -44.01 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,242 27,766 50,000 -30 % 35,000

วัสดุกอสร้าง 0 83,451 37,985 -34.18 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 3,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,522.7 6,619 7,500 20 % 9,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 12,379 3,150 122.22 % 7,000

วัสดุการเกษตร 4,505 16,605 9,500 5.26 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,450 7,750 2,100 138.1 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 9,940 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,535 30,000 29,555 -39.1 % 18,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 10,000
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วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 95,702.7 239,305 229,650 154,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 171,452.72 184,713.11 175,000 14.29 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 96,000.84 71,680.92 30,000 33.33 % 40,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,000 0 0 100 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 18,557.01 17,815.5 20,000 -10 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 287,010.57 274,209.53 225,000 259,000
รวมงบดําเนินงาน 588,079.27 803,896.53 721,550 822,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 5,200 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 28,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําหอยโขง 0 9,500 0 0 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 250,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 9,990 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 19,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,700 307,790 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดแบบ
โปรงแสงภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

0 86,900 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 86,900 0 0
รวมงบลงทุน 0 109,600 307,790 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,743,549.58 3,109,417.9 3,416,740 3,678,320
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สําหรับ
เด็กเล็ก

11,100 10,750 0 100 % 12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

441,470 0 0 100 % 337,880

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 129,660 105,880 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 285,140 180,540 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 452,570 425,550 286,420 349,880
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,070,000

คาอาหารเสริม (นม) 965,239.16 867,533.94 1,170,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 965,239.16 867,533.94 1,170,000 1,070,000
รวมงบดําเนินงาน 1,417,809.16 1,293,083.94 1,456,420 1,419,880
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 200,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 68,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

17,200 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 295,200 0 0 0
รวมงบลงทุน 295,200 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 2,058,160 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 0 1,976,160 2,024,000 3.75 % 2,100,000

รวมเงินอุดหนุน 2,058,160 1,976,160 2,024,000 2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,058,160 1,976,160 2,024,000 2,100,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,771,169.16 3,269,243.94 3,480,420 3,519,880
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 700,000 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนเพื่อเข้าสูประชาคม
อาเซียน

0 700,000 700,000 -17.14 % 580,000

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน

0 250,000 240,000 -50 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 700,000 950,000 940,000 700,000
รวมงบเงินอุดหนุน 700,000 950,000 940,000 700,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 700,000 950,000 940,000 700,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,214,718.74 7,328,661.84 7,837,160 7,898,200

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 870,198.7 773,502.98 1,064,140 14.26 % 1,215,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,917.8 14,860 5,660 -96.47 % 200
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,805,826.76 1,828,510 2,004,500 2.07 % 2,045,990

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 155,602.16 148,460 155,000 6.14 % 164,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,889,545.42 2,807,332.98 3,271,300 3,468,550
รวมงบบุคลากร 2,889,545.42 2,807,332.98 3,271,300 3,468,550

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 280,980 269,980 278,950 0.38 % 280,000

คาเชาบ้าน 86,000 54,000 101,500 -29.06 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,500 14,900 4,800 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 0 7,200 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 380,480 346,080 385,250 492,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 169,607 28,209 90,000 0 % 90,000
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 14,788 53,236 1,750 1,614.29 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการ
ดําเนินงานด้านการสงเสริมสุขภาพ

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 175,133 459,066.95 404,500 -20.89 % 320,000

รวมค่าใช้สอย 359,528 540,511.95 496,250 630,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,964 19,913 18,495 8.14 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,025 5,700 75.44 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 117,099 213,442 147,480 1.71 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 4,895 39,965 3,200 212.5 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,940 65,500 114,042 -47.39 % 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,932.24 231,224.37 270,000 3.7 % 280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,775 23,795 44,480 -32.55 % 30,000

วัสดุการเกษตร 57,680 29,990 27,280 9.97 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,100 21,800 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,960 23,890 29,515 1.64 % 30,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,880 17,230 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 529,225.24 689,774.37 710,192 675,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 500 500 500 0 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 6,000 30 % 7,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 500 500 6,500 8,300
รวมงบดําเนินงาน 1,269,733.24 1,576,866.32 1,598,192 1,805,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 14,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,200 0 0 % 0

ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส 0 0 10,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกขยะ
ชนิดเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 
80-7463 ชพ

0 0 194,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 0 0 15,000 -100 % 0
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เครื่องพนยาแบบละอองฝอย 0 0 50,000 -100 % 0

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 17,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 2,500 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 100 % 2,500

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,300 67,700 343,100 39,500
รวมงบลงทุน 1,300 67,700 343,100 39,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,160,578.66 4,451,899.3 5,212,592 5,313,350
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0 3,186 4,488 33.69 % 6,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดสัตว์พาหะนําโรคในชุมชน 0 0 0 100 % 100,000

โครงการชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตออันตราย โรคติดตอที่ต้อง
เฝ้าระวัง หรือโรคระบาด

0 120,200 85,020 135.24 % 200,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น 0 70,000 70,000 42.86 % 100,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้อง
ถิ่น(กําจัดยุง)

58,550 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัรราชกุมารี (ฉีด
วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)

36,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

0 33,000 45,000 77.78 % 80,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 94,550 226,386 204,508 506,000
รวมงบดําเนินงาน 94,550 226,386 204,508 506,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 94,550 226,386 204,508 686,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 4,255,128.66 4,678,285.3 5,417,100 5,999,350

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 297,180 258,690 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 135,480 141,000 150,000 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,940 18,420 12,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 456,600 418,110 162,100 0
รวมงบบุคลากร 456,600 418,110 162,100 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 28,000 35,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 28,000 37,400 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 40,414 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 40,414 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 28,000 77,814 60,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,300 0 0 0
รวมงบลงทุน 1,300 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 485,900 495,924 222,100 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 225,480

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 153,990

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,430

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 384,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 384,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 98,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 482,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 485,900 495,924 222,100 482,900

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 935,374.67 1,043,699.03 940,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

20,160 20,160 30,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 576,499.28 599,938.08 793,380 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,935.54 47,806.44 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,619,969.49 1,753,603.55 1,853,380 0
รวมงบบุคลากร 1,619,969.49 1,753,603.55 1,853,380 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 85,000 105,741.93 78,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 85,000 105,741.93 78,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 436,500 564,213 345,513 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 88,448 50,350 8,587 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ําหลัง
สวน(ตอเนื่อง)

0 12,920 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 545,889.65 219,930.22 144,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,070,837.65 847,413.22 498,100 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 27,500 24,982 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 246,990 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 16,774 13,620 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 88,066.72 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 11,400 130,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,780.55 133,641.02 150,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,400 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,800 5,148 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 24,775 19,320 -100 % 0

วัสดุอื่น 16,004.5 3,570 5,120 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 541,441.77 220,290.02 368,060 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 300,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 2,000 2,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 2,000 8,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 1,697,279.42 1,175,445.17 952,160 300,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 3,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกติด
เครน หมายเลขทะเบียน 80-8019 ชพ

0 0 350,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 34,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา 0 9,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 5,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

22,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

1,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,100 69,750 350,000 0
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รวมงบลงทุน 29,100 69,750 350,000 0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,346,348.91 2,998,798.72 3,155,540 300,000

งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 338,945 343,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 267,715.52 339,561 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 606,660.52 682,561 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 170,308.5 256,467.96 300,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 170,308.5 256,467.96 300,000 0
รวมงบดําเนินงาน 170,308.5 863,128.48 982,561 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 38,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง สายเทศบาล 
21/1

0 0 970,000 -100 % 0
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โครงการจัดทําป้ายชื่อซอย/ถนนในเขต
เทศบาล

449,400 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 449,400 0 1,008,800 0
รวมงบลงทุน 449,400 0 1,008,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาล 
15/1

479,454.82 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาคหมูที่ 
5

0 0 400,439 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล 15/1

799,530.34 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
เทศบาล4/2

73,523.86 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,352,509.02 0 400,439 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,352,509.02 0 400,439 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,972,217.52 863,128.48 2,391,800 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 216,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 216,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 32,560 86,950 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 32,560 86,950 70,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,210.8 3,143.68 3,000 6.67 % 3,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,210.8 3,143.68 3,000 3,200
รวมงบดําเนินงาน 37,770.8 90,093.68 73,000 299,200

รวมงานสวนสาธารณะ 37,770.8 90,093.68 73,000 299,200
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 629,028.75 1,176,832.5 1,240,000 4.84 % 1,300,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะฝอยและสัตว์พาหนะนํา
โรคในชุมชน

41,400 0 0 0 % 0

โครงการกําจัดสัตว์พาหะนําโรคในชุมชน 0 40,200 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 670,428.75 1,217,032.5 1,290,000 1,300,000
รวมงบดําเนินงาน 670,428.75 1,217,032.5 1,290,000 1,300,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 670,428.75 1,217,032.5 1,290,000 1,300,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,026,765.98 5,169,053.38 6,910,340 1,899,200
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 25,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน 

273,100 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้นํา
ท้องที่ และผู้นําชุมชน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 273,100 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 273,100 0 0 200,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 273,100 0 0 200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 273,100 0 0 225,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชายหาด 93,650 0 0 100 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

14,670 0 0 100 % 15,000

โครงการสงทีมกีฬาเข้ารวมแขงขันในระดับ
ตางๆ

207,428 8,782 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 315,748 8,782 0 165,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 315,748 8,782 0 170,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 315,748 8,782 0 170,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 563,658 269,930 630,300 -44.47 % 350,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 85,933 27,355 119.34 % 60,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 7,300 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 196,800 249,976 93,845 -14.75 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย

71,930 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 839,688 605,839 751,500 650,000
รวมงบดําเนินงาน 839,688 605,839 751,500 650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 85,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 85,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 85,000 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและ
งานรัฐพิธี

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการรวมงานประเพณีแหพระแขงเรือ
อําเภอหลังสวน

0 0 0 100 % 630,000

เงินอุดหนุนเอกชน 650,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 650,000 0 0 680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 650,000 0 0 680,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,574,688 605,839 751,500 1,330,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

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

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวปากน้ําหลัง
สวน

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวปากน้ําหลัง
สวน(งานเทิดประเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ)

20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 20,000 0 20,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 20,000 0 20,000 220,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 100,000 0 0 0 % 0

โครงการวิ่งแหวกทะเลสูเกาะพิทักษ์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 120,000 0 20,000 320,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,010,436 614,621 771,500 1,820,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,199,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 129,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 804,570

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,223,010
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,223,010

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 78,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 88,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ําหลัง
สวน (ตอเนื่อง)

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 745,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 244,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 500

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 7,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 8,300
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,085,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,308,310
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 240,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 390,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 390,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 0 0 0 100 % 600,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 152,140 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมทอระบายน้ํา ซอยหัวกรัง 9/1

0 0 1,297,200 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนเทศบาล 
19/3

0 0 2,506,300 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,955,640 624,000
รวมงบลงทุน 0 0 3,955,640 624,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,955,640 1,014,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,955,640 4,322,310

รวมทุกแผนงาน 45,341,403.95 46,259,158.09 57,000,000 55,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน

อําเภอหลังสวน   จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,462,100 บาท
งบกลาง รวม 15,462,100 บาท

งบกลาง รวม 15,462,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
อัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและ
หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมถึงระเบียบกฏหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสําหรับให้ความคุ้ม
ครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง  โดยคํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี   โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและ
หนังสือสั่งการ ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รวมถึงระเบียบกฏหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตาม
ระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122
 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่ง
การ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียง
พอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500
 บาทต่อเดือน   โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่ง
การ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430  ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 122
 ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 650,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน เป็นต้น โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  และ
ระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรในเขต
เทศบาล (สํานักปลัดเทศบาล) เช่น การทาสีตีเส้น ติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจร ติดตั้งป้ายจราจร  รวมทั้งซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร  (ตามโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจราจร) โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3892 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 108
 ลําดับที่ 1
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เงินค่าบํารุง ส.ท.ท. จํานวน 49,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
.2556 ข้อ 16 กําหนดให้สมาชิกสามัญ ยกเว้นกระทรวงมหาดไทย
ต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ล่วงมาแล้วไม่รวมเงิน
กู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ด
แสนห้าหมื่นบาท (29,224,661.63 x 0.00167=48,707.77) โดย
ใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
และระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 224,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจําที่
เกษียณอายุราชการ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 893,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน)  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบ
กฏหมายและหนังสือสั่งการ ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038 ลง
วันที่ 7 ตุลาคม 2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่ง
การ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว3230 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
รวมถึงระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 1
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานเทศบาล หรือผู้รับบํานาญ
ที่ถึงแก่ความตาย โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่ง
การ ประกอบด้วย
- พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้างที่ถึงแก่ความตาย โดย
ใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   เป็นไป
ตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการ ประกอบด้วย
- พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจําที่ถึงแก่ความ
ตาย โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่ง
การ ประกอบด้วย
- พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,878,230 บาท

งบบุคลากร รวม 7,470,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี จํานวน 12
 เดือน ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือน
ละ 15,840 บาท  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก
เทศมนตรี จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ในอัตรา
เดือนละ 4,500 บาท โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี จํานวน 12
 เดือน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาทและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือน
ละ 4,500 บาท โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน  ในอัตราเดือนละ 10,080
 บาท จํานวน 12 เดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน 12
 เดือน ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภา
เทศบาล จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือนละ 12,960
 บาท  สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 เดือน ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,622,510 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,288,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตําแหน่งนิติ
กร(พ.ต.ก.)  เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล, หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง  จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 305,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา  จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,590 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 2,407,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 391,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 326,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (สํานักปลัดเทศบาล) เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  โดยใช้
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดิน
ทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  อาคารสํานักงาน  โรง
จอดรถ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 519,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ม่านปรับแสง (ต่อ
ผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร ผ้าสําลี ธงชาติ พวงมาลา พวงมาลัย น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ เสียม เลื่อย ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ขวาน ตะปู สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรถยนต์ แม่แรง หม้อน้ํา หัว
เทียน เพลา ฟิล์มกรองแสง คีมล็อค น้ํามันเบรก น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต์ สายไฮดรอลิคฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดย
ใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เปลหามคน
ไข้ เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สปริงเกอร์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อวน(สําเร็จรูป) หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เม
มโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:29:56 หน้า : 17/95



วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็ม
ทิศ ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 747,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 580,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในสํานักงานเทศบาลและ
กิจการของเทศบาล  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาภายในสํานักงานเทศบาลและกิจการ
ของเทศบาล โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงานเทศบาล  ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องและหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาคู่
สาย ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่า
ต่อสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 510,720 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 435,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล) สําหรับการจัดทํา/ทบทวน  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่าง/สําเนา แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัด
ทํา/ทบทวน  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และระเบียบ กฏ
หมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 144
 ลําดับที่ 3

งานบริหารงานคลัง รวม 4,021,880 บาท
งบบุคลากร รวม 3,123,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,123,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,535,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,220 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตําแหน่งด้าน
พัสดุ เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงาน
เทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองและหัวหน้า
ฝ่ายที่สังกัดกองคลัง  จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 462,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12 เดือน  ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,620 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 778,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  เช่น  คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล ฯลฯ ที่มี
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่สั่งให้จ่ายได้  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 115,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี  ค่า
จ้างปรับปรุงโดเมน website ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (กองคลัง)  เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบล
ปากน้ําหลังสวน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน (กองคลัง) ประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
- เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 145
 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 116,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร ผ้าสําลี ธงชาติ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรถจักรยานยนต์ แม่แรง หม้อน้ํา หัว
เทียน เพลา คีมล็อค น้ํามันเบรก น้ํากลั่น สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้
แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม เมมโมรี่การ์ด กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  ค่าธรรเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อ
สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่าต่อสัญญาณจีพี
เอส(1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:29:56 หน้า : 27/95



งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง  เป็น
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดํา สี  ขนาดความเร็ว
ไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที  เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น  เป็นระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้  ขออนุมัติจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 300,900 บาท
งบบุคลากร รวม 218,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 82,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล รวมทั้งผู้
ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง   

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 8,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ตรา
ยาง แผ่นป้ายชื่อหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานัก
งาน ม่านปรับแสง(ต่อผืน) แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) 
กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 748,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 744,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 427,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือ
สั่งการ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 4/2563 หน้า 2 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (สํานักปลัด
เทศบาล)  ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นไปตามระเบียบกฏหมายและหนังสือ
สั่งการ ประกอบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
รวมถึงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 8 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถบรรทุก
น้ํา  รถดับเพลิง ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition) น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ เสียม เลื่อย ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ขวาน ตะปู สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่   โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ยางรถยนต์ แม่แรง หม้อน้ํา หัว
เทียน เพลา  ฟิล์มกรองแสง  ชุดเกียร์รถยนต์  คีมล็อค น้ํามัน
เบรก น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้
แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สปริงเกอร์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อวน(สําเร็จรูป) หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็ม
ทิศ ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 98,300 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของเทศบาล โดยใช้
แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่า
ต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานเทศกิจ รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 103,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรปาก
น้ําหลังสวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน
ในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติเรื่องการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 ของเทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จํานวน 2 นาย นายละ 2,000
 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3369
 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ  และระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างทนาย
ความ  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง การตรวจสอบแนวเขตและการดําเนินการ
ใดๆ เพื่อป้องกันการบุกรุกหรือแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  และ
กฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,035,610 บาท
งบบุคลากร รวม 1,850,610 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,850,610 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 54,420 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับ
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของพนักงานเทศบาล ฯลฯ  ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,640,810 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 12
 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 67,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  และระเบียบ กฏหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ต่างๆ ถุงเท้า รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไม่รวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา
ตัว อปพร.  ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สายดับเพลิง ท่อสายส่งน้ํา ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมต่อกับรถดับเพลิง) ข้อต่อดูดน้ําดับ
เพลิง หัวฉีดดับเพลิง เครื่องมือต่างๆ ในการดับเพลิง ฯลฯ
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งานจราจร รวม 92,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 92,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาความปลอดภัยในช่วง
เทศกาล (สํานักปลัดเทศบาล) สําหรับการดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร
ให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการดังต่อไปนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123  ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694  ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 และกฏหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ ป้ายไฟหยุด
ตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ ยางชะลอความ
เร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,678,320 บาท

งบบุคลากร รวม 2,855,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,855,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,909,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล  จํานวน 12 เดือน ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา  จํานวน 12 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 904,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12 เดือน  ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 822,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 374,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 266,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website 
ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (กองการศึกษา) เช่น  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
อาคารต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และพนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก
เทศมนตรีให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:29:56 หน้า : 49/95



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ฯลฯ  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 154,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition) ผ้าสําลี ธงชาติ พวง
มาลา พวงมาลัย น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ เสียม เลื่อย ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ขวาน ตะปู สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวเทียน เพลา ล้อ แบตเตอรี่ ฟิล์มกรอง
แสง คีมล็อค น้ํามันเบรก น้ํากลั่น สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้
แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เปลหามคน
ไข้ เคมีภัณฑ์ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอก ควันกําจัด
ยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สปริงเกอร์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อวน(สําเร็จรูป) หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เม
มโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
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วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็ม
ทิศ ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 259,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการของเทศบาล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในกิจการของเทศบาล และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่า
ต่อสัญญาณจีพีเอส(1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,519,880 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,419,880 บาท

ค่าใช้สอย รวม 349,880 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
สําหรับเด็กเล็ก (กองการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) หน้า 112
 ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 337,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน  จํานวน 105,880 บาท สําหรับเด็กเล็ก
จํานวน 45 คน โดยจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (อายุ 2-5
 ปี คนละ 1,700 บาท/ปี)  ค่าหนังสือ (อายุ 3-5 ปี คนละ 200
 บาท/ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 200
 บาท/ปี)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 300
 บาท/ปี) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี คนละ 430
 บาท/ปี) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 3
2. ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 232,000 บาท สําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จํานวน 45 คน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 2
โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 และกฏหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 1,070,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,070,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน และนัก
เรียนของโรงเรียนวัดสว่างมนัส โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 และกฏหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 116  ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส สําหรับเป็น
ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564  และกฏหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 2
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 700,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จํานวน 580,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน ดังนี้
1. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส สําหรับเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็น
เงิน 290,000 บาท
2. เงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนปากน้ําหลังสวนวิทยา สําหรับเป็นค่า
ใช้จ่ายโครงการเรียนภาษากับเจ้าของภาษา จํานวน 290,000
 บาท
โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวม
ถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
 ลําดับที่ 7

โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดสว่างมนัส สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน ในการจ้างครูเอกวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความขาด
แคลน โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวม
ถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
 ลําดับที่ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,313,350 บาท

งบบุคลากร รวม 3,468,550 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,468,550 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,215,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  จํานวน 12 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,045,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 12
 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:29:56 หน้า : 58/95



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 164,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,805,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 492,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  จํานวน 2 ราย ราย
ละ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน   โดยใช้แนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่าย พ.ศ. 2562 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เช่น  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ราชการ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 20/9/2564  14:29:56 หน้า : 60/95



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.ในการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ใน
การดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม) โดยจัดอบรม/ทัศนศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
แก่  อสม.ตําบลปากน้ํา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถบรรทุก
ขยะ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 675,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง   โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง   เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ  เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง  ที่ถูพื้น กุญแจ  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน  ม่านปรับ
แสง(ต่อผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ผ้าสําลี  ธง
ชาติ  พวงมาลา  พวงมาลัย  น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ไมโครโฟน โทรโข่ง ดอก
ลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน    และ
วัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ไม้
กวาด เข่ง ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ เสียม เลื่อย ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ขวาน ตะปู สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราว
พาดผ้า นั่งร้าน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรถยนต์ แม่แรง หม้อน้ํา หัว
เทียน เพลา ฟิล์มกรองแสง ชุดเกียร์รถยนต์ คีมล็อค น้ํามัน
เบรก น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดย
ใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เปลหามคน
ไข้ เคมีภัณฑ์ คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ฯลฯ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สปริงเกอร์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อวน(สําเร็จรูป) ห้วกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไฟ
แจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ต่างๆ ถุงเท้า รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทนและวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,300 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพี
เอส(1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
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ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED สี  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18
 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและ ) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 AV  
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 686,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 506,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 506,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) สําหรับเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลัง
สวน โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 และ
กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 4
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกําจัดสัตว์พาหะนําโรคในชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกําจัดสัตว์พาหะนําโรคใน
ชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สําหรับการกําจัด
หนู แมลงวัน และสัตว์พาหะนําโรค เช่น ค่าจัดซื้อสารเคมีกําจัด
สัตว์พาหะนําโรค ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  และเป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133
 ลําดับที่ 6

โครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด
โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ การให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดต่อ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ใน
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก
หรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกัน
ฝน ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมถึง
ระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคในท้อง
ถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย
1) การกําจัดยุงและรณรงค์ไข้เลือดออก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
2) การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129
 ลําดับที่ 1

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) สําหรับค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทําหมันสุนัขและแมว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 และ
กฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 5
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โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) หน้า 139
 ลําดับที่ 1

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

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนๆ ละ 20,000
 บาท สําหรับจัดทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 3
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 482,900 บาท

งบบุคลากร รวม 384,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 384,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,990 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปีโดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 98,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (สํานักปลัด
เทศบาล)    สําหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือด
ร้อนที่สํารวจโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่ยื่นลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  โดยใช้
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 1  ลําดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล โดยใช้แนว
ทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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งานสวนสาธารณะ รวม 299,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 299,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ (กองช่าง) เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ สปริงเกอร์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา หน้ากาก
ป้องกันแก๊สพิษ อวน(สําเร็จรูป) หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น  ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,200 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในกิจการของเทศบาล โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ หรือ
จัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ประเภทต่างๆ ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น  ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออก
แบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 10 ลําดับที่ 2
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และผู้นําชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้
นําท้องที่ และผู้นําชุมชน (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วย ค่า
พาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) เพิ่มเติ่ม ครั้ง
ที่ 4/2563 หน้า 4  ลําดับที่ 1

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (สํานักปลัดเทศบาล)  ประกอบด้วย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2665) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 9 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด
ต้านยาเสพติด (กองการศึกษา) ประกอบด้วย ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัล/ของรางวัล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 6

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลัง
สวน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน (กองการศึกษา) ประกอบ
ด้วย ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล/ของ
รางวัล ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 3
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โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ เช่น วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เรือยาว ฯลฯ  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม้
แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่าย
กีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  เสาตาข่ายกีฬา  ฯลฯ
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 1,330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 350,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบ
ด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
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ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
 ลําดับที่ 4
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็น
เงิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
 ลําดับที่ 3
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นเงิน 50,000 บาท โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123
 ลําดับที่ 2
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และงานรัฐพิธี (สํานักปลัดเทศบาล) เช่น กิจกรรมวันปิยะ
มหาราช วันอาภากร ตลอดจนกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และวันสําคัญอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าพวง
มาลา ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน  180,000 บาท โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123
 ลําดับที่ 1
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา (กองการศึกษา) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน 20,000 บาท โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126
 ลําดับที่ 9

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ (กอง
การศึกษา) ประกอบด้วย  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 8

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ (กองการ
ศึกษา) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ลําดับที่ 12

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126
 ลําดับที่ 10

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง (กองการศึกษา) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 7
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้
สูงอายุ (กองการศึกษา) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 680,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีเนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวม
ถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2564 หน้า 4  ลําดับที่ 1
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรืออําเภอหลังสวน จํานวน 630,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตําบลปาก
น้ํา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครการ
ร่วมงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อําเภอหลังสวน ประจําปี 2565
  โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวม
ถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ลําดับที่ 13

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (สํานักปลัดเทศบาล) ประกอบด้วย ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141
 ลําดับที่ 1
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โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ําหลังสวน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปากน้ํา
หลังสวน  กิจกรรมจัดงาน Happy Beach (สํานักปลัด
เทศบาล) ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดย
ใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142
 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวิ่ง
แหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์  ประจําปี 2565  โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวม
ถึงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141
 ลําดับที่ 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,308,310 บาท

งบบุคลากร รวม 2,223,010 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,223,010 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,199,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดย
ใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 129,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการ
สู้รบ (พ.ส.ร.) เงินที่ปรับเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองของ
พนักงานเทศบาล ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 
12 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 804,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 12
 เดือน  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,085,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  และ
ระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกฏหมาย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ หรือจัดทําเอกสารรูปเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ
  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบ
กฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน (กองช่าง) ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารต่าง ๆ  ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ฯลฯ  โดยใช้
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 / หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้เดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ําหลังสวน (ต่อเนื่อง) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมปากน้ํา
หลังสวน (กองช่าง) ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองช่าง ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  โดยใช้แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  และระเบียบกฏหมาย หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 244,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น หนังสือ เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น กุญแจ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงาน ม่านปรับแสง(ต่อ
ผืน)  แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้(Partition) ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น ผงซักฟอก สบู่ แปรง ไม้กวาด หม้อ มีด แก้วน้ํา จาน
รอง กรอบรูป กระติกน้ําร้อน ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ถังน้ํา น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยางรถยนต์ แม่แรง หม้อน้ํา หัว
เทียน เพลา ฟิล์มกรองแสง ชุดเกียร์รถยนต์ คีมล็อค น้ํามัน
เบรก น้ํากลั่น เบาะรถยนต์  สายไฮดรอลิค ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้
แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ถ่าน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น สี พู่กัน ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป เม
มโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 /หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ต่างๆ ถุงเท้า รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิ
ป ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ้นเปลือง โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,300 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์สําหรับใช้ในราชการของเทศบาล  โดยใช้แนวทาง
การพิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อ
สารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ค่าต่อสัญญาณจีพี
เอส(1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณา ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1059 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานก่อสร้าง รวม 1,014,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยใช้แนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ เสียม เลื่อย ท่อน้ํา
และอุปกรณ์ประปา ขวาน ตะปู สว่านมือ  นั่งร้าน ยางมะตอย
สําเร็จรูป ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 624,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 624,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเทศบาล 2  ประกอบด้วย งานรื้อ
ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 70.00 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร, งานวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00
 เมตร  และงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 70.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 280 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้ง
ที่ 2/2564  หน้าที่ 2 

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2 จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 2
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1059 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  และ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 650,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

893,100

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

224,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินคาบํารุง ส.ท.ท. 49,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

200,000

เงินชวยพิเศษ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

350,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,800,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,000,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสํารองจาย 650,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

893,100

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

224,000

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

เงินคาบํารุง ส.ท.ท. 49,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

200,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

36,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,477,720 87,500 1,909,560 1,215,840 225,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

140,220 54,420 200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

50,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

25,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

36,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,199,440 11,115,540

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

129,000 323,840
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 240,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,153,630 1,640,810 904,260 2,045,990 153,990

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

83,300 67,880 164,520 5,430

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 93,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

48,000 10,000 5,000 280,000

คาเชาบ้าน 680,400 18,000 72,000 18,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

55,000 12,000 20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 419,000 15,000 266,000 90,000 1,516,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 7,000 10,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 42,000 366,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 305,640

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 804,570 6,703,250

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 369,130

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

313,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 353,000

คาเชาบ้าน 78,000 866,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

87,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 160,000 2,466,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

350,000 10,000 447,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

78,000 15,000 18,000 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

90,000 25,000 30,000 30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 318,000 120,000 50,000 320,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง

50,000

โครงการทบทวนการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 156,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 205,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

15,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้ของเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 1,308,000

คาใช้จายในการดําเนิน
คดี การออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง

50,000

โครงการทบทวนการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

32,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็ก
เล็ก

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

337,880

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

6,000

โครงการกําจัดสัตว์
พาหะนําโรคในชุมชน

100,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอที่
ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

32,000

โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็ก
เล็ก

12,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

337,880

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

6,000

โครงการกําจัดสัตว์
พาหะนําโรคในชุมชน

100,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดโรค
ติดตอ โรคติดตอ
อันตราย โรคติดตอที่
ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด

200,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคในท้องถิ่น

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ใน
การดําเนินงานด้านการ
สงเสริมสุขภาพ

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหาร

20,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

80,000

โครงการคัดเลือกคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้
นําท้องที่ และผู้นํา
ชุมชน

100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลปาก
น้ําหลังสวน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลชายหาด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ใน
การดําเนินงานด้านการ
สงเสริมสุขภาพ

150,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

80,000

โครงการอบรม
สุขาภิบาลอาหาร

20,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

80,000

โครงการคัดเลือกคณะ
กรรมการชุมชนเทศบาล
ตําบลปากน้ําหลังสวน

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําท้องถิ่น ผู้
นําท้องที่ และผู้นํา
ชุมชน

100,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลปาก
น้ําหลังสวน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลชายหาด

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

โครงการสงทีมกีฬาเข้า
รวมแขงขันในระดับ
ตางๆ

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวปากน้ําหลัง
สวน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปากน้ํา
หลังสวน

15,000 15,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม

80,000 80,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

60,000 60,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

20,000 20,000

โครงการจัดงานเทิดพระ
เกียรติกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

80,000 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

60,000 60,000

โครงการสงทีมกีฬาเข้า
รวมแขงขันในระดับ
ตางๆ

50,000 50,000

โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวปากน้ําหลัง
สวน

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมปากน้ําหลัง
สวน (ตอเนื่อง)

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 153,000 3,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 152,000 8,000 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 26,000 6,000 1,105,000 150,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 25,000 25,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,500 25,000 3,500 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 88,000 120,000 9,000 280,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

1,000 7,000 30,000

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000 10,000 30,000 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 2,000 5,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 103,500 5,000 18,000 20,000

วัสดุสนาม 10,000 10,000 10,000 20,000

วัสดุอื่น 8,000 5,000 2,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 580,000 80,000 200,000 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000 40,000 3,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการปรับปรุงผัง
เมืองรวมปากน้ําหลัง
สวน (ตอเนื่อง)

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 216,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 240,000 420,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,297,000

วัสดุกอสร้าง 150,000 230,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 171,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 617,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

38,000

วัสดุการเกษตร 120,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,000 76,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 166,500

วัสดุสนาม 50,000

วัสดุอื่น 5,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 95,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000

วัสดุจราจร 60,000

วัสดุกีฬา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 1,160,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 143,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 52,000 300 1,000 500

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

68,500 18,000 18,000 7,800

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 120,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 4,300 15,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องสํารองไฟ 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 500 54,300

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

7,800 120,100

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 120,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 19,300

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องสํารองไฟ 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

600,000 600,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

โครงการปรับปรุงถนน
เทศบาล 2

24,000 24,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเข้าสู
ประชาคมอาเซียน

580,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน

120,000

โครงการอาหารกลางวัน 2,100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี

โครงการวิ่งแหวกทะเลสู
เกาะพิทักษ์

โครงการรวมงาน
ประเพณีแหพระแขงเรือ
อําเภอหลังสวน

รวม 15,462,100 14,711,730 2,979,210 7,898,200 5,999,350 482,900 1,899,200 225,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อเข้าสู
ประชาคมอาเซียน

580,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน

120,000

โครงการอาหารกลางวัน 2,100,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

180,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี

50,000 50,000

โครงการวิ่งแหวกทะเลสู
เกาะพิทักษ์

100,000 100,000

โครงการรวมงาน
ประเพณีแหพระแขงเรือ
อําเภอหลังสวน

630,000 630,000

รวม 1,820,000 4,322,310 55,800,000
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