
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลลาดยาว
อําเภอ ลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,231,200 บาท

งบบุคลากร รวม 4,202,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,136,240 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 544,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  28,800
.-บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คน ๆ ละ 15,840.- บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายกเทศมนตรี  อัตรา
เดือนละ  6,000  บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 4,500 บาท/เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ  6,000  บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 4,500 บาท/เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น               

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 155,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตรา
เดือนละ  10,080 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนสําหรับที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  อัตราเดือนละ 7,200 บาท/เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,166,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  แยกเป็น  
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ  15,840  บาท  
(2) รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  12,960  บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ  10,080 บาท 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,066,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,049,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 8 อัตรา (ปลัด
เทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ/หัวหน้าฝ่ายปกครอง/นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน/เจ้าพนักงานธุรการ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (เจ้าพนักงานธุรการ) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ (ปลัดเทศบาล)  จํานวน  1 อัตรา 
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง (ปลัด
เทศบาล) จํานวน 1 อัตรา
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล ที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ (รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล) จํานวน 2 อัตรา
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง (รองปลัด
เทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล) 
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ/หัวหน้าฝ่ายปกครอง) จํานวน 2 อัตรา 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 731,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา (พนักงาน
พิมพ์ดีด/พนักงานขับรถยนต์ 2 ตําแหน่ง) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 3,042,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  จํานวน  10,000 บาท  
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
เทศบาลและค่าทําขวัญให้พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บ
ป่วย และค่าสมนาคุณให้กับวิทยากรในการฝึกอบรม ต่าง ๆ และค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจผลงานของพนักงานเทศบาลกรณีเลื่อนระดับ ค่า
ตอบแทน คณะกรรมการสอบคัดเลือกและคัดเลือก ฯลฯ จํานวน 2,000
 บาท  
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล และ
คณะกรรมการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ทาง
เทศบาล  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล , ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําได้
ในเวลาราชการ ฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  14:01:29 หน้า : 3/52



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกช่วยเหลือการศัึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,583,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ค่า
เช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างสําหรับติดตั้งเครื่องบันทึกภาพของกล้องวงจร
ปิด ค่าจ้างเหมารเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล  ค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมวาระสําคัญต่างๆ ตามความ
จําเป็นหรือตามภารกิจของเทศบาล   ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่ ส.ท.ท
.  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่จําเป็นเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
)0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และเพื่อค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือเงินช่วย
เหลือพนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญาฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และสําหรับสมาชิก อป
พร.ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/1783  ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2548 ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล จํานวน 500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้อง
ถิ่น ,สมาชิกสภาท้องถิ่น และการเลือกตั้งทุกระดับ กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่และกรณีอื่นๆ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 134 ลําดับที่ 3)

ค่าใช้จ่่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีต่างๆ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
ราชินี , วันแม่แห่งชาติ , วันปิยมหาราช งานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ งาน
ปกป้องสถาบันหรือวันสําคัญของชาติ การจัดงานเทิดทูนพระมหา
กษัตริย์ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 1)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันเทศบาล การจัดกิจกรรม
พิเศษ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ลําดับ
ที่ 5)   

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 324,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นราย
เดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาล
กําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 135 ลําดับที่ 6)
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โครงการประชุมเทศบาลสัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมเทศบาลสัญจรเคลื่อนที่พบประชา
ชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ,ค่าตอบแทนบุคลากร, ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วม
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 37 ลําดับที่ 3)

โครงการสํารวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกสํารวจ
การปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลลาดยาว  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133 ลําดับที่ 2)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 133 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด-เปิดการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 134 ลําดับที่ 4)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถ
ยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร อาคารสํานักงาน  เครื่องขยายเสียง  เครื่องรับส่ง
วิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบนํ้า โทรทัศน์  กล้องถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าวัสดุ รวม 458,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์  วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา นํ้ายาลบคํา
ผิด  เครื่องคํานวณเลข กุญแจ  นํ้าดื่มบริการประชาชน ตลอดจน
วารสาร หนังสือพิมพ์ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ลําโพง สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ  หรือเครื่องรับ
โทรทัศน์  ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ไฟสปอร์ตไลท์  เครื่องประจุไฟ ถ่าน หลอด
ไฟ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่ถูพื้น ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจานรอง กระจกเงา นํ้ายาล้างเครื่อง
สุขภัณฑ์ เครื่องทํานํ้าเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน ทราย หิน เหล็กเส้น ท่อ
ขนาดต่าง ๆ ท่อนํ้าอุปกรณ์ประปา วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่  ยางรถ
ยนต์  สายไมล์  เพลา กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัดหญ้า สปริงเกอร์ และวัสด
6อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ายรูป  ถ่านใส่
กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  อัลบั๊มใส่รูป พู่กัน
และสี เทปบันทึกเสียง หรือภาพวีดีโอเทป ป้ายไวนิล ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟีดเดอร์  เม้าส์  พรินเตอร์สวิ
ทซิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบ     ต่าง ๆ   เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี นํ้าหมึกเครื่อง
พิมพ์ ฯลฯ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 830,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล และอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสํานักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเลขหมาย
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต สําหรับติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล  รวมทั้งค่าสื่อสารฯลฯ  และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร  ข้อความ สื่อสิ่ง
พิมพ์ ธนาณัติ  ทางไปรษณีย์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วันที่พิมพ์ : 31/7/2562  14:01:29 หน้า : 8/52



งบลงทุน รวม 970,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 970,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 28,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลลาดยาว (ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 170 ลําดับที่ 10 )

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาว จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x120x75 เซ็นติ
เมตร จํานวน 40 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 172 ลําดับที่ 14) 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิิ้ลแค็บ จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับ
เบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 167 ลําดับที่ 1 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ.2562) ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 171 ลําดับที่ 12)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง แบบขนาดใหญ่ เช่น ยกเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ อบต.ห้วยนํ้า
หอม  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 69 ลําดับ
ที่ 7)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,019,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,040,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,040,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,815,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา (ผู้อํานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน/หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน/นักประชาสัมพันธ์/เจ้าพนักงานประชา
สัมพันธ์) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นกอง จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 1
 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 164,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 960,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าใช้สอย รวม 508,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น  ค่าเย็บหนังสือ  ถ่ายเอกสาร เข้าปก
หนังสือ    ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมวาระสําคัญ
ต่างๆ ตามความจําเป็นหรือตามภารกิจของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมต่างๆที่
จําเป็นใช้ในกิจการของเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด กค (กวจ
)0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าถ่าย
เอกสารและเข้าเล่ม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารวาง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 2)

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 228,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เป็นรายเดือน  ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาล
กําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 10) 
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โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรประจําปี จํานวน 110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลลาดยาว จัดทําวารสารของเทศบาลตําบลลาดยาว จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง  ๆ หรือจัดทําปฏิทินรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี (ตามรูปแบบและรายการที่กําหนด)เพื่อเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตําบลลาดยาว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 9) 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอําเภอลาดยาว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอําเภอ
ลาดยาว เช่น ค่าเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ ป้าย วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 121 ลําดับที่ 1) 

โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่า
รู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร หรือจัด
ทําเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนหรือครัว
เรือนในเขตเทศบาลได้รับรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 22) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น  รถยนต์  เครื่อง
ขยายเสียง อุปกรณ์ระบบเสียงไร้สาย กล้องถ่ายรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ   หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง ซอง ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  เครื่อง
คํานวณเลข  ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ดีวีดี เพา
เวอร์เอมส์  ลําโพง  ฟิวส์ เข็มขัดรัดส่ายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ลําโพง  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   ถ่าน
ไมล์ และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ถ้วยกาแฟ พร้อมจาน
รอง แก้วนํ้า พร้อมจานรอง กระติกนํ้าร้อน ช้อนกาแฟ  กระดาษทิช
ชู  นํ้ายาทําความสะอาด ถ้วย จาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก  ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน  นํ้ามันเบรก  ไขควง  น็อตและสกรู  กระจก
มองข้างรถยนต์  หม้อนํ้ารถยนต์  กันชนรถยนต์   แม่แรง  คีมล็อค  ล็อค
เกียร์  ล็อคคลัตซ์ ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
จารบี  นํ้ามันเครื่อง และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ  รูปสี หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ขา
ตั้งกล้อง  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ป้ายผ้าใบไว
นิล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟีดเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิ
ทซิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 51,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าระบบเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าว) เทศบาล
ตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต สําหรับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดําชนิด Network แบบ
ที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์มาตรฐานราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ.2562) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 178 ลําดับที่ 31)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น ยกเปลี่ยน
เครื่องยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,513,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,828,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,828,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,556,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา (ผู้อํานวยการ
กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้/เจ้า
พนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 152,400 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ  จํานวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 675,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบแทนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําได้ในเวลาราชการฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน  เช่น  ค่าเย็บหนังสือ  เข้า
ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่   ตามความ
จําเป็นตามภารกิจของเทศบาล ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจ
ในส่วนของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นราย
เดือน ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาล
กําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 12)

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เช่น ค่าจ้าง
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ทําแผ่นพับ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถ
จักรยานยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์  กล้องถ่าย
รูป คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์  วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา นํ้ายาลบคํา
ผิด  เครื่องคํานวณเลข กุญแจ  ตลอดจนวารสาร หนังสือพิมพ์ กฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางรถ
ยนต์  สายไมล์  เพลา กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟีดเดอร์  เม้าส์  พรินเตอร์สวิ
ทซิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบ     ต่าง ๆ   เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี และอื่นๆ ที่
เกี่ยวช้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต สําหรับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ของ
เทศบาล  รวมทั้งค่าสื่อสารและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เปลี่ยน
ยกเครื่องยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,208,300 บาท

งบบุคลากร รวม 642,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา (จพง.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องให้
กับพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา (พนักงานดับ
เพลิง) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา  พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3795  ลว
.17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว 3358  ลว. 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล , ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําได้
ในเวลาราชการ ฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตาม
ระเบียบฯ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก   ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และสําหรับสมาชิก อปพร.ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/1783  ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2548 ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 12 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายเดือน , ค่าจ้าง
เหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 135 ลําดับที่ 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์  เครื่องขยาย
เสียง  เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบนํ้า โทรทัศน์  กล้องถ่าย
รูป วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 264,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ลําโพง สาย
ไฟฟ้า  ไมโครโฟน  สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ  หรือเครื่องรับ
โทรทัศน์  ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า ไฟสปอร์ตไลท์  เครื่องประจุไฟ ถ่าน หลอด
ไฟ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่ถูพื้น ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจานรอง กระจกเงา นํ้ายาล้างเครื่อง
สุขภัณฑ์ เครื่องทํานํ้าเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง  อุปกรณ์
ประปา เหล็ก ไม้  อิฐ   ซีเมนต์ ปูนขาว ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางรถ
ยนต์  สายไมล์  เพลา กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  นํ้ายาเคมีดับ
เพลิง ถุงมือ เวชภัณฑ์  ออกซิเจน  นํ้ายาต่าง ๆ  ฯลฯ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ อพปร.ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น เสื้อคลุมดับ
เพลิง  รองเท้า  หมวก  เข็มขัด ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง ขนาดความจุ 15 ปอนด์ เพื่อติดตั้งในชุมชน
และจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลตําบล
ลาดยาว ทั้ง 15 ชุมชน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นท์นอน เต็นท์สนาม ถุงนอน เข็ม
ทิศ เตียงสนาม เปล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุอื่น ตามความ
หมายของวัสดุอื่นๆ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 102,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,100 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 32,100 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง สามารถสูบนํ้าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (เกณฑ์ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 173 ลําดับที่ 17)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เกณฑ์ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 173 ลําดับที่ 18)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น ยก
เปลี่ยนเครื่องยนต์ และอื่นๆที่เกีี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่
สถานีตํารวจภูธรลาดยาว ตามหนังสือ สถานีตํารวจภูธร
ลาดยาว ที่    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 72 ลําดับที่ 4)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 43,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 43,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน  เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารณรงค์ประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าเครื่องดื่มอาหาร
ว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 67 ลําดับที่ 4)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหาร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 2)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)ประจําปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 75 ลําดับที่ 9)

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์  ค่า
พาหนะ  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 71 ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,421,160 บาท

งบบุคลากร รวม 663,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 663,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 645,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา (ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา/นักพัฒนาชุมชน/เจ้า
พนักงานธุรการ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นกอง จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 2,747,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิฯ ให้มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ ให้
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าใช้สอย รวม 2,642,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ ตามภารกิจ และจ้างเหมาให้
ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น ค่าเช่าชุด
การแสดง, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ, เอกสารป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมฯ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ
)0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณา จักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง ด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 2,582,400 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของกองการศึกษา จํานวน 18 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นราย
เดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาล
กําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วนของกองการ
ศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายเดือน , ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็น
รายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 145 ลําดับที่ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถ
จักรยานยนต์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยายเสียง  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โทรทัศน์  กล้องถ่ายรูป วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 97,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์  วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา นํ้ายาลบคํา
ผิด  เครื่องคํานวณเลข กุญแจ  นํ้าดื่มบริการประชาชน ตลอดจน
วารสาร หนังสือพิมพ์ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่ถูพื้น ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํ้าจานรอง กระจกเงา นํ้ายาล้างเครื่อง
สุขภัณฑ์ เครื่องทํานํ้าเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง  อุปกรณ์
ประปา เหล็ก ไม้  อิฐ  ซีเมนต์ ปูนขาว ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี่ ยางรถ
ยนต์  สายไมล์  เพลา กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์  เบาะรถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัดหญ้า สปริงเกอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียง หรือภาพ  รูป
สี หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ป้ายผ้าใบไว
นิล ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมน
บอร์ด  เมมโมรี่ชิป  คัตซีทฟีดเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิ
ทซิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ   แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบ ต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี  ฯลฯ  และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ขนาดใหญ่ เช่น ยก
เปลี่ยนเครื่องยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 17,296,039 บาท
งบบุคลากร รวม 1,987,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,987,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 586,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครูเทศบาล จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งวิทยฐานะพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,256,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ฯเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) จํานวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (โรงเรียน
เทศบาลฯ ) จํานวน 1 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่่วไป (โรงเรียน
เทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจําปี ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (โรงเรียนเทศบาลฯ ) จํานวน 1 อัตรา และเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 7,188,859 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,364,548 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปฐมนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ลําดับที่ 10) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆบริเวณโดยรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและรอบโรงเรียนเทศบาลฯ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 78 ลําดับที่ 6)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆในการพัฒนาผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 80 ลําดับที่ 11)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว)

จํานวน 2,848,548 บาท

1.เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลฯ จํานวน 1,424,000 บาท
2.เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 636,200 บาท
3.เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียน จํานวน 180,488 บาท
4.เพื่อจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 100,650 บาท
5.เพื่อจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 133,380 บาท
6.เพื่อจ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 160,830 บาท
7.เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000
 บาท
8.เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 40,000 บาท
9.เพื่อจ่ายในการพัฒนาปรังปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท
10.เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท
11.เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชาการครูของโรงเรียนสังกัด อปท
. จํานวน 3,000 บาท
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 76 ลําดับที่ 2,3)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลลาดยาว)

จํานวน 396,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ จํานวน 294,000 บาท
2.เพื่อจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 102,000 บาท
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 76 ลําดับที่ 1
 และ หน้าที่ 87 ลําดับที่ 25)

ค่าวัสดุ รวม 3,514,311 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,514,311 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลลาดยาว  จํานวน  114,972 บาท (60x7.37x260)
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว จํานวน  682,167.20 บาท (356x7.37x260) 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลลาดยาว  
จํานวน 2,717,171.60 บาท (1,417x7.37x260) 
สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ตามจํานวนนักเรียนของแต่ละปีการศึกษา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลลาดยาวและ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ลาดยาว  และโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และระบบสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลลาดยาวและโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 2,428,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 444,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะ จํานวน 19,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เบาะนั่งประชุม จํานวน 30 ตัว (สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 195 ลําดับที่ 81)

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 21,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ความสูง 30 เซ็นติ
เมตร จํานวน 160 ตัว (สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 196 ลําดับที่ 85)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเลื่อน จํานวน 14 หลัง (โรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 187 ลําดับที่ 58)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 24,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 7 ชุด (สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 194 ลําดับที่ 77)

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน 19,700 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมตัวยู จํานวน 20 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียด
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 195 ลําดับที่ 82)

ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน แบบมัธยม จํานวน 50 ชุด (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียด
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 194 ลําดับที่ 78)

ค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส จํานวน 23,700 บาท
เพื่อจัดซื้อถังนํ้าแบบสแตนเลส ขนาดความ
จุ 1,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ราคา 8,700 บาท และจัดซื้อถังนํ้่าแบบสแตน
เลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ราคา 15,000 บาท (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 196 ลําดับที่ 86)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน 33,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง กระแส
ไฟฟ้า 3 เฟส 100 A จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท และกระแส
ไฟฟ้า 2 เฟส 63 A จํานวน 4 เครื่อง ราคา 23,200 บาท (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 194 ลําดับที่ 76)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 130,900 บาท

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี แบบ (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,700 บาท (ราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 193 ลําดับที่ 74)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น (แบบต่อท่อ 8 ก๊อก) จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 197 ลําดับที่ 88)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,984,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคาร
ประกอบสําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการปรับ
ปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคารประกอบ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 89 ลําดับที่ 30)
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โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมอาคารเรียน 1 และ 2 จํานวน 880,000 บาท
เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาเชื่อมต่ออาคารเรียน 1 และ 2 ขนาดความ
กว้าง 14 เมตร ความยาว 36.50 เมตร (รูปแบบตามที่เทศบาล
กําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 92 ลําดับที่ 36 )

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างฐานและเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 247,000 บาท

เพื่อก่อสร้างฐานและสาธงชาติ ขนาดความสูงเสาธง
ชาติ 15.00 เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 89 ลําดับที่ 29 )

โครงการก่อสร้างเทพื้น คสล.ระหว่างอาคารเรียน 1 และ 2 พร้อมบันได 
(โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว)

จํานวน 707,000 บาท

เพื่อก่อสร้างเทพื้น คสล
. กว้าง 3.00 - 13.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 653.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้าและบ่อ
พัก ยาว 45.00 เมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 93 ลําดับที่ 37 , 38 )

งบเงินอุดหนุน รวม 5,692,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,692,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 85 ลําดับที่ 21)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จํานวน 5,672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ลาดยาว (1,418x20x200) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 77 ลําดับที่ 4)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,062,200 บาท

งบบุคลากร รวม 605,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 605,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 203,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา (ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ/หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/เจ้า
พนักงานธุรการ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ  จํานวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร ระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 3,730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ พยาบาล อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามสิทธิ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําได้ในเวลา
ราชการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าใช้สอย รวม 2,840,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ
บรรทุก  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้า
เดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ์  ค่าติดตั้งประปา  เดินท่อประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
)0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และเพื่อค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 2,700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 24 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงานเป็นรายเดือน  ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่
เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 146 ลําดับที่ 1)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณฑ์ เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง ซอง ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  เครื่อง
คํานวณเลข ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า   ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง  ถุง
พลาสติกใส่ขยะ แปรงถูพื้น นํ้ายาทําความสะอาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ
ลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อ
สร้าง อุปกรณ์ประปา เหล็กไม้ อิฐ ซีเมนต์ปูนขาว และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์ ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ เบาะ ฟิล์มกรองแสง  นํ้ามันเบรก และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซินถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ นํ้ายาต่าง ๆเวชภัณฑ์ หูฟัง เครื่องนึ่ง  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัดหญ้า สปริงเกอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันสี ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้างอัดขยาย ป้ายไวนิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เสื้อกั๊ก
สะท้อนแสง หมวก  ถุงมือผ้าคลุมหน้า  ผ้าปิดปากปิดจมูก และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  หมึกพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  แป้นพิมพ์ เม้าท์ เมนบอร์ด และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์   เช่น   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์กระดาษต่อ
เนื่อง   แป้นพิมพ์   เมนบอร์ด   ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.ลาดยาว ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.ลาดยาว
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณ
สุข ทต.ลาดยาว  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

งบลงทุน รวม 127,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 117,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร และกําลังเครื่อง
ยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า (ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 181 ลําดับที่ 40)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี พ.ศ.2562) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 181 ลําดับที่ 38)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น ยกเปลี่ยนเครื่องยนต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคารบริการสาธารณสุขฯ สิ่งก่อสร้างต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้แก่
ชุมชน จํานวน 15 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 100 ลําดับที่ 9)

เงินอุดหนุนให้แก่สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกชุมชน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน/ชุมชน จํานวน 15 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏใน (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 100 ลําดับที่ 10)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 483,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 483,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 483,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขุดลอกท่อและรางระบายนํ้า จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกท่อและรางระบายนํ้า เช่น ค่าจ้างเหมา
ลอกท่อระบายนํ้า ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และหน่วยงานอื่นที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ให้กับเทศบาลฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 127 ลําดับที่ 2)

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้
ความรู้ ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่า
วัสดุโฆษณาเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 127 ลําดับที่ 1)

โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย เช่น ค่าจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจัดซื้อดินเพื่อปรับ
สภาพหลุมฝังกลบขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสถานที่กําจัดขยะและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 128 ลําดับที่ 3)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก เช่น ค่า
จัดซื้อนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก  ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายป้องกันโรค
ไข้หวัดนก  ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 103 ลําดับที่ 16)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 27,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ค่าใช้
จ่ายในการอบรม อสม. เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจําเดือนของ
อาสาสมัครสาธารณสุข  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุข  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นของ
เทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 101 ลําดับที่ 11)

โครงการรณรงค์กําจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 38,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์กําจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น  ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี ค่า
จัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 102 ลําดับ
ที่ 13)

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่า
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด เข็มฉีดยา  กระบอกฉีด
ยา   ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 102 ลําดับที่ 14)

โครงการวัดปลอดเหล้า จํานวน 11,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัดปลอดเหล้า เช่น ค่าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานวัดปลอดเหล้า  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายอิงค์
เจ็ท  แผ่นพับ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 101 ลําดับที่ 12)
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โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน เช่น ค่า
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ค่าจ้างจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ค่าอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 100 ลําดับที่ 10)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,274,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,507,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,507,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 644,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา (ผู้อํานวยการ
กองช่าง/หัวหน้าฝายการโยธา/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า) พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการที่
มีฐานะเป็นกอง จํานวน 1 อัตรา และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
ฝาย จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 439,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา (คน
สวน) พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบดําเนินงาน รวม 1,736,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างตามสิทธิ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทํา
ได้ในเวลาราชการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จํา
เป็นสําหรับหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น  ค่าเย็บหนังสือ  ถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ   ค่าซัก
ฟอก  ค่าระวางบรรทุก   ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาต่ออายุสัญญาทํา
เว็ปไซต์  ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมในการ
ขึ้นศาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามความจําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
)0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และเพื่อค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่า
อาหาร  เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจในส่วน
ของกองช่าง จํานวน 8 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายเดือน , ค่า
จ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 147 ลําดับที่ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น  รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องตัดหญ้า เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องส่องระดับ วัสดุ  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

ค่าวัสดุ รวม 870,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ   หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง ซอง ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  เครื่อง
คํานวณเลข  ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น ดีวีดี เพา
เวอร์เอมส์  ลําโพง ฟิวส์ เข็มขัดรัดส่ายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ลําโพง ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน   ถ่าน
ไมล์ และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่าง  ๆ  ปูน
ซีเมนต์  ทราย  หิน  เหล็กเส้น  กระเบื้อง  ตะปู  สังกะสี  ค้อน  ท่อนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์ ยางรถ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ เบาะ ฟิล์มกรองแสง  นํ้ามันเบรก และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ์ไม้ ปุ๋ย สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัดหญ้า สปริงเกอร์ และวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  นํ้าหมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสวนสุขภาพ ศาลาชุมชนสวนธรรมประทีป และ
โรงพัสดุกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสวนสุขภาพ  ศาลาชุมชนสวนธรรม
ประทีป และโรงพัสดุกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าเช่าหมายเลขอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล  รวมทั้งค่า
สื่อสารและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง ใช้เครื่องยนต์เบนซิล นํ้าหนัก
ของเครื่องไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม และแรงบดอัดไม่น้อย
กว่า 5 ตัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 184 ลําดับที่ 48)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น ยก
เปลี่ยนเครื่องยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 375,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากิจกรรมสันทนา
การ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกีี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 8)

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 148 ลําดับที่ 1)
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โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  เช่น ค่าจัดเตรียม
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 63 ลําดับที่ 2)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 106 ลําดับ
ที่ 1)

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 106 ลําดับที่ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 107 ลําดับที่ 4)

โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปสินค้าทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหาร
ว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 63 ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตําบลลาดยาว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 98 ลําดับที่ 6)
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โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 124 ลําดับที่ 1)

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล  บันทึกข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 148 ลําดับที่ 2)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ หรือหน่วยงานอื่นจัดและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าชุดนักกีฬา
รองเท้า ถุงเท้า ค่าตอบแทนการฝึกซ้อม ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 110 ลําดับที่ 4)  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าอาหารเลี้ยงเด็ก ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 86 ลําดับที่ 24)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นไทย จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น
ไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ , ประเพณีวันสงกรานต์ , ประเพณีวันลอย
กระทง , จัดงานถวายเทียนจํานําพรรษา ฯ และเพื่อเป็นค่ามหรสพ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยทาน ดอกไม้ธูปเทียน ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 109 ลําดับที่ 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนการจัดงานประจําปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว ให้แก่
คณะกรรมการจัดงานประเพณีประจําปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 5)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,813,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,813,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,813,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ถนนเทศบาล 1 
ซอย 11

จํานวน 99,000 บาท

เพื่อก่อสร้างถนนฯ ผิวจราจร
กว้าง 3.00-6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมราง
ระบายนํ้า คสล. ยาว 18.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 66.50 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า    )

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ถนนเทศบาล 4 
ซอย 4/1

จํานวน 403,000 บาท

เพื่อก่อสร้างถนนฯ ผิวจราจร
กว้าง 3.00 - 8.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร บ่อ
พัก 5 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 307 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่
เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 36 ลําดับที่ 8 )
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิมถนนเทศบาล 10 , 
11 สุดเขตเทศบาล

จํานวน 2,918,000 บาท

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงฯ ช่วงที่ 1 ผิดจราจร
กว้าง 7.00-11 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือคิด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,413 ตารางเมตร งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคม
และอุปกรณ์ จํานวน 28 ต้น (ตามรูปแบบที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 59 ลําดับที่ 55 )

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ถนนเทศบาล 7 ซอย 4/3 จํานวน 293,000 บาท
เพื่อก่อสร้างรางระบายนํ้ากว้าง 0.70 เมตร ยาว 74.00 เมตร (ตามรูป
แบบที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 54 ลําดับที่ 44 )

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จํานวน 100,000 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 341,920 บาท

งบบุคลากร รวม 307,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 307,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (สัตวแพทย์) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง   ที่ได้รับ
คําสั่งให้ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 29,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของโรงฆ่าสัตว์ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,387,221 บาท

งบกลาง รวม 16,387,221 บาท
งบกลาง รวม 16,387,221 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,478,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นเงินกู้ให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่ 9 ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 641/52/2552 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยแยกเป็นเงินต้นที่ต้องเสียดอก
เบี้ย 1,679,659.79 บาท และเงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอก
เบี้ย จํานวน 798,539.64 บาท รวม 2,478,199.43 บาท ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 102,292 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่ 9 ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 641/52/2552 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นเงิน 102,291.27 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 138,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้างพร้อมกับหักค่าจ้าง
ของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสททบในอัตราเดียวกัน ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,493 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อใช้เป็นเงินทดแทน
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณจาก
เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี ลูกจ้างรายใดได้รับค่าจ้างเกินกว่า
สองแสนสี่หมื่นบาทต่อปี ให้คํานวณเพียงสองแสนสี่หมื่นบาท คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.20 ตามประเภทของกิจการ (ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก
วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
(วิธีการคํานวณ เงินค่าจ้างที่จ่ายทั้งปี หักลูกจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้าง
เกินกว่า 240,000 บาทต่อปี ให้คํานวณเพียง 240,000 บาท
จํานวน  2,746,020 x 0.20 %  = 5,492.04)
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,880,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล
ลาดยาว จํานวนทั้งสิ้น  1,217  คน แยกรายละเอียดดัง
นี้  1. อายุ 60-69 ปี  จํานวน 602 คนๆ ละ 600 บาทต่อ
เดือน   2. อายุ 70-79ปี  จํานวน 382 คนๆ ละ 700 บาทต่อ
เดือน  3. อายุ 80-89ปี  จํานวน 191 คนๆ ละ 800 บาทต่อ
เดือน   4. อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 42 คนๆละ 1,000 บาทต่อ
เดือน  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น                                                                                                
         

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,217,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ รวมจํานวนทั้งสิ้น 231 คน ๆ
 ละ 800 บาทต่อเดือน  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว ที่แพทย์
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 7 คนๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สํารองจ่าย จํานวน 102,624 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่จําเป็นได้ตามความเหมาะสม เพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปีหรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะสม เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัยไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้น แผงกั้น  สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมจราจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 58,281 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ประกอบกับหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.)ที่ ส.ท.ท.588.1/2555 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบ
ประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท(วิธีคํานวณ ในปีงบ
ประมาณ 2561 เทศบาลมีรายรับจริง 65,962,131.19 บาท หัก เงินอุด
หนุนทุกประเภท 31,063,904 บาท คงเหลือรายได้
ไว้ คํานวณ 34,898,227.19 บาท (34,898,227.19 x 0.00167) คิด
เป็นเงิน 58,280.03 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาวไม่
น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงาน และบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2557) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 หน้า 118 ลําดับที่ 4)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ที่ตายระหว่างรับราชการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 662,196 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (เทศบาลประมาณการรายรับไว้ทั้ง
สิ้น 66,800,000 บาท หัก เงินอุดหนุน 33,656,000 บาท หัก เงินผู้อุทิศ
ให้ 34,200 บาท คงเหลือรายได้ไว้คํานวณ 33,109,800 บาท คิดอัตรา
ร้อยละ 2 เป็นเงิน 662,196 บาท) 
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 2
  อัตรา รวมเป็นเงิน 619,085 บาท 
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน  35,860 บาท 
4.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ ร้อยละ 25 ให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 74,250 บาท 
รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 729,195  บาท 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 469,275 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จรายเดือนให้ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ    
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 11,650 บาท เป็นเงิน  139,800  บาท   
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จปกติลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ จํานวน 1
 อัตรา เป็นเงิน  329,475 บาท 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น                                                                     
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