
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลลาดยาว

อําเภอ ลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,356,425 บาท

งบบุคลากร รวม 5,465,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 28,800 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 15,840 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายก
เทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกเทศมนตรี อัตรา
เดือนละ 6,000 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับเลขานุการนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080 บาท/เดือน และเงินค่าตอบ
แทนสําหรับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท/เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 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 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,617,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,416,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา (ปลัด
เทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัด/หัวหน้าฝายอํานวย
การ/นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/เจ้า
พนักงานธุรการ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 161,100 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ (ปลัด
เทศบาล) จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,000 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง (ปลัดเทศบาล) จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 7,000 บาท 
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ (รองปลัดเทศบาล/หัว
หน้าสํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 5,600 บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง
(รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 5,600 บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย (หัวหน้าฝาย
อํานวยการ) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท  
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 768,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 3 อัตรา (พนักงานพิมพดีด/พนักงานขับรถ
ยนต) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,466,145 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง จํานวน 10,000 บาท   
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานช่วย
เหลือเทศบาลและค่าทําขวัญให้พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บปวย และค่าสมนาคุณให้กับวิทยากรในการฝึก
อบรมต่าง ๆ และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงานของ
พนักงานเทศบาลกรณีเลื่อนระดับ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและคัดเลือก ฯลฯ จํานวน 2,000 บาท 
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล และคณะกรรมการ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชนแก่ทางเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทําได้ในเวลาราชการฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,327,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ, ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล, ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่เกี่ยวกับกิจกรรมวาระสําคัญต่าง ๆ ตามความจําเป็นหรือตาม
ภารกิจของเทศบาล, ค่าลงทะเบียนประชุมใหญ่ ส.ท.ท., ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่นและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน หรือเงิน
ช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญาฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน และสําหรับสมาชิก อปพร.ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/1783 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2548 ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งทุกระดับ กรณีครบ
วาระยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น ๆ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 134 ลําดับที่ 3)

ค่าใช้จ่่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีต่าง ๆ
 เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชินี, วันแม่แห่งชาติ, วันปิยมหาราช งานรัฐ
พิธีและราชพิธีต่าง ๆ งานปกปองสถาบันหรือวันสําคัญของ
ชาติ การจัดงานเทิดทูนพระมหากษัตริย และค่าใช้จ่ายในการจัด
งานจัดนิทรรศการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66 ลําดับ
ที่ 1)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานวันเทศบาล การจัด
กิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความ
สําคัญกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 135 ลําดับ
ที่ 5)        

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 360,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรง
งานเป็นรายเดือน, ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่า
จ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561- 2565 หน้า 135 ลําดับที่ 6)

โครงการประชุมเทศบาลสัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชา
ชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ, ค่าตอบแทนบุคลากร, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561- 2565 หน้า 37 ลําดับที่ 3)
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โครงการสํารวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
สํารวจการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจต่อผู้รับบริการต่อ
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้า 133
 ลําดับที่ 2) 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะผู้
บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 133 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด-เปิดการอบรม ค่าใช้
จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณใน
การอบรม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 134 ลําดับที่ 4)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถยนต เครื่อง
ถ่ายเอกสาร อาคารสํานักงาน เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่ง
วิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบน้ํา โทรทัศน กล้องถ่าย
รูป วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 357,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ วัสดุอุปกรณต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เครื่องคํานวณ
เลข กุญแจ น้ําดื่มบริการประชาชน ตลอดจนวารสาร หนังสือ
พิมพ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ลําโพง สาย
ไฟฟา  ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ หรือเครื่องรับ
โทรทัศน  ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ไฟสปอรตไลท เครื่องประจุ
ไฟ ถ่าน หลอดไฟ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่
ถูพื้น ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจก
เงา น้ํายาล้างเครื่องสุขภัณฑ เครื่องทําน้ําเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูน ทราย หิน เหล็ก
เส้น ท่อขนาดต่าง ๆ ท่อน้ํา อุปกรณประปา วัสดุอุปกรณก่อสร้าง
ต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร
รี่ ยางรถยนต สายไมล เพลา กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถ
ยนต  เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แกสหุงต้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ
ไม้ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัด
หญ้า สปริงเกอร และวัสดุอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิลมถ่าย
รูป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย อัลบั๊มใส่รูป พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง หรือภาพ
วิดีโอเทป ปายไวนิล ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร อาทิ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซี
ทฟีดเดอร เม้าส พรินเตอรสวิทซิ่งบอกซ  เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 582,145 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสํานักงานเทศบาล และอาคารปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสํานักงานเทศบาล และอาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 102,145 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท และค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต สําหรับ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งค่าสื่อ
สาร ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร ข้อความ สื่อสิ่ง
พิมพ ธนาณัติ ทางไปรษณีย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 408,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มี
รายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือ
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 27 ลําดับที่ 6)  

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 150x76x75 
ซม. จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 27 ลําดับที่ 5)  
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึก
เสียง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ
ที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาในจังหวัด
หรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 26 ลําดับที่ 1)  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ
. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 26 ลําดับที่ 3)  
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จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank 
printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (ink tank printer) จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ
.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 38 ลําดับที่ 47)  

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 1
 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 26 ลําดับ
ที่ 2)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑ และ
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบขนาดใหญ่ เช่น รถยนต ยกเปลี่ยน
เครื่องยนต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาด้วยเซลลแสงอาทิตย จํานวน 350,000 บาท

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาด้วยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา สํานักงาน
เทศบาลตําบลลาดยาว กําลังผลิตไฟฟาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 10 กิโลวัตต จํานวน 350,000 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 24 ลําดับที่ 1)  

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่องคการ
บริหารส่วนตําบลสระแก้ว ตามหนังสือองคการบริหารส่วนตําบล
สระแก้ว ที่ นว 76001/ว 445 ลงวันที่ 23 ก.ค.63

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,001,160 บาท
งบบุคลากร รวม 1,288,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,288,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,070,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกอง จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝาย จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบดําเนินงาน รวม 665,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบ จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิ จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น ค่าเย็บหนังสือ ถ่าย
เอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับ
กิจกรรมวาระสําคัญต่าง ๆ ตามความจําเป็นหรือตามภารกิจของ
เทศบาลและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และเพื่อเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะ กรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลฯ หรือคณะอนุกรรมการฝายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา, การจัด
ทําแผนพัฒนา, แผนการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาฯ เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าอุปกรณต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 143 ลําดับที่ 21)

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 2 อัตรา เช่น ค่าจ้าง
เหมาแรงงานเป็นรายเดือน ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตาม
อัตราค่าจ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 10) 
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โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรประจําปี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลลาดยาว จัดวารสารของเทศบาลตําบล
ลาดยาว จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบต่าง ๆ หรือจัดทําปฏิทิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี (ตามรูปแบบและรายการที่
กําหนด) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธผลงานของเทศบาลตําบล
ลาดยาว และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 137 ลําดับที่ 9) 

โครงการพัฒนาศูนยข้อมูลการท่องเที่ยวอําเภอลาดยาว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนยข้อมูลการท่องเที่ยว
อําเภอลาดยาว เช่น ค่าเอกสาร ค่่มือ แผ่นพับ ปาย วัสดุอุปกรณ
ในการปรับปรุงศูนยข้อมูลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 121 ลําดับที่ 1) 

โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายน่ารู้ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร หรือจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนหรือ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลได้รับรู้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 143 ลําดับที่ 22) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ เช่น รถ
ยนต เครื่องขยายเสียง อุปกรณระบบเสียงไร้สาย กล้องถ่าย
รูป เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ เครื่องคํานวณเลข ค่าหนังสือพิมพ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ดีวีดี เพา
เวอรเอมส ลําโพง ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ถ่านไมล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยกาแฟ พร้อม
จานรอง แก้วน้ํา พร้อมจานรอง กระติกน้ําร้อน ช้อนกาแฟ  กระ
ดาษทิชชู น้ํายาทําความสะอาด ถ้วย จาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก ไขควง น็อต
และสกรู  กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถ
ยนต แม่แรง คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ  รูปสี หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป ปายผ้าใบไวนิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิทซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา ระบบเสียงไร้สาย (หอกระจา
ยข่าว) เทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ : 24/9/2563  09:42:12 หน้า : 25/97



ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต สําหรับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการ
ต่าง ๆ ของเทศบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 46,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้โตะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มี
รายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือ
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 27 ลําดับที่ 9)  

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 150x76x75 
ซม. จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 27 ลําดับที่ 8)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 27 ลําดับที่ 7)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ขนาด
ใหญ่ เช่น  ยกเปลี่ยนเครื่องยนต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,268,470 บาท
งบบุคลากร รวม 2,447,270 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,447,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,020,070 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา (ผู้
อํานวยการกองคลัง/หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง/หัวหน้าฝาย
พัฒนารายได้/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา 
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย จํานวน 2 อัตรา 
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 792,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบ
แทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําได้ในเวลาราชการฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 397,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น ค่า
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน ค่าจ้างโฆษณาและเผย
แพร่ ตามความจําเป็น ตามภารกิจของเทศบาล ค่า
ธรรมเนียม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 349,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองคลัง จํานวน 4 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็น
รายเดือน ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่
เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 12)
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โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษี เช่น ค่าจัดทําปายประชาสัมพันธ ทําแผ่นพับ และสื่อต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 138 ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถ
จักรยานยนต  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยาย
เสียง โทรทัศน กล้องถ่ายรูป เครื่องคอมพิวเตอร วัสดุ ครุภัณฑ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ วัสดุอุปกรณต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานักงาน เช่น ปากกา น้ํายา
ลบคําผิด เครื่องคํานวณเลข กุญแจ ตลอดจนวารสาร หนังสือ
พิมพ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต สายไมล เพลา กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แกสหุงต้ม และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร อาทิ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซี
ทฟีดเดอร เมาส พรินเตอรสวิทซิ่งบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูล เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดี และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท และค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต สําหรับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
กิจการต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งค่าสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มี
รายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือ
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 28 ลําดับที่ 13)  

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 150x76x75 
ซม. จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 28 ลําดับที่ 12)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑขนาด
ใหญ่ เช่น เปลี่ยนยกเครื่องยนต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,051,200 บาท

งบบุคลากร รวม 769,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 427,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา (หัว
หน้าฝายปกครอง/เจ้าพนักงานทะเบียน/เจ้าพนักงาน
ปองกันฯ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งหัวหน้าฝาย
ปกครอง จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,858,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพ ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทําได้ในเวลาราชการฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 1,550,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และสําหรับสมาชิก อปพร.ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/1783 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 1,440,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 12 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นราย
เดือน, ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่เทศบาล
กําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 135 ลําดับที่ 6)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถยนต เครื่อง
ถ่ายเอกสาร อาคารสํานักงาน เครื่องขยายเสียง เครื่องรับส่ง
วิทยุ เครื่องหาบหาม เครื่องสูบน้ํา โทรทัศน กล้องถ่าย
รูป วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 253,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ลําโพง สาย
ไฟฟา ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุ หรือเครื่องรับ
โทรทัศน  ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ไฟสปอรตไลท เครื่องประจุ
ไฟ ถ่าน หลอดไฟ ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่
ถูพื้น ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจก
เงา น้ํายาล้างเครื่องสุขภัณฑ เครื่องทําน้ําเย็น ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ
ประปา เหล็ก ไม้ อิฐ ซีเมนต ปูนขาว ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร
รี่ ยางรถยนต สายไมล เพลา กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถ
ยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แกสหุงต้ม ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น น้ํายา
เคมีดับเพลิง ถุงมือ เวชภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง รองเท้า หมวก เข็มขัด ฯลฯ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง ขนาดความจุ 15 ปอนด เพื่อติดตั้งใน
ชุมชนและจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลตําบล
ลาดยาว ท้่ง 15 ชุมชน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นทนอน เต็นทสนาม ถุง
นอน เข็มทิศ เตียงสนาม เปล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุ
อื่น ตามความหมายของวัสดุอื่น ๆ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 1,394,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,394,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถตรวจการณ จํานวน 1,384,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนตตรวจการณ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํา
กว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 100 กิโลวัตต เครื่องยนตเบนซิน แบบขับ
เคลื่อน 2 ล้อ (เกณฑราคามาตรครุภัณฑ ปี 2563) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 175 ลําดับที่ 20)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑขนาด
ใหญ่ เช่น ยกเปลี่ยนเครื่องยนตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้แก่สถานีตํารวจภูธรลาดยาว ตามหนังสือ สถานีตํารวจภูธร
ลาดยาว ที่ ตช 0021(นว).402/4471 ลว. 10 ส.ค. 2563 ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72
 ลําดับที่ 4)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 27,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 27,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารณรงค
ประชาสัมพันธ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 67 ลําดับที่ 4)    
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าปายประชาสัมพันธ ค่า
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 2)

โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) ประจําปี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่า
อาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 75 ลําดับที่ 9)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลลาดยาว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาลตําบลลาดยาว เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 หน้า 4 ลําดับ
ที่ 1)   
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โครงการฝึกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในโครงการฝึกอบรมปองกัน
และระงับอัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารณรงคประชา
สัมพันธ  ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าเช่า
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 71 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,765,260 บาท

งบบุคลากร รวม 575,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 575,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 570,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา (ผู้
อํานวยการกองการศึกษา/หัวหน้าฝายบริหารการศึกษา/นักพัฒนา
ชุมชน/เจ้าพนักงานธุรการ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกอง จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือน
ละ 3,500 บาท และเงินค่าประจําแหน่งหัวหน้า
ฝาย จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,500 บาท ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,876,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิฯ ให้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิ ให้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 2,711,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่าง ๆ ตามภารกิจ และ
จ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จําเป็นสําหรับ
หน่วยงาน เช่น ค่าเช่าชุดการแสดง, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ, เอกสารปายประชาสัมพันธรณรงคกิจกรรมต่าง ๆ ค่าติด
ตั้งไฟฟา ประปา โทรศัพท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่
สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 2,671,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองการศึกษา จํานวน 25 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรง
งานเป็นรายเดือน, ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่า
จ้างที่เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 145 ลําดับที่ 1)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถ
จักรยานยนต เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยายเสียง เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นทเตอร โทรทัศน กล้องถ่าย
รูป วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 82,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ วัสดุอุปกรณต่าง ๆ ที่ใช้ประจําสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ํายาลบคําผิด เครื่องคํานวณ
เลข กุญแจ น้ําดื่มบริการประชาชน ตลอดจนวารสารหนังสือ
พิมพ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ลําโพง สาย
ไฟฟา ไมโครโฟน ฟิวส สายอากาศหรือเสาอากาศ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ไฟฉาย ปลั๊กไฟฟา ไฟสปอรตไลท เครื่อง
ประจุไฟ ถ่าน หลอดไฟฟา หรือเครื่องรับโทรทัศน และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่
ถูพื้น ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ําจานรอง กระจก
เงา น้ํายาล้างเครื่องสุขภัณฑ เครื่องทําน้ําเย็น และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ
ประปา เหล็ก ไม้ อิฐ ซีเมนส ปูนขาว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต สายไมล เพลา กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี แกสหุงต้ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ
ไม้ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัด
หญ้า สปริงเกอร และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร พู่กันและสี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสี หรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป ปายผ้าใบไวนิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟิด
เดอร เม้าส พรินเตอรสวิทชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบต่าง ๆ เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 313,820 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 313,820 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 31,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 7 ตัว (สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 32 ลําดับที่ 28)  

จัดซื้อตู้นิรภัย ขนาด 150 กิโลกรัม จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้นิรภัย ขนาด 150 กิโลกรัม จํานวน 1 หลัง (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีราย
ละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้อง
ถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 31 ลําดับที่ 24)  
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 150x76x75 
ซม. จํานวน 7 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 33 ลําดับที่ 31)  

จัดซื้อโตะประชุม จํานวน 21,920 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 20 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด (สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีราย
ละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้อง
ถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 38 ลําดับที่ 48)  

จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จํานวน 79,600 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้นักเรียน (แบบ
มัธยม) จํานวน 40 ชุด (สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 32 ลําดับที่ 29)  
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จัดซื้อพัดลมติดห้องเรียน จํานวน 29,600 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง ชนิด 5 ใบ
พัด ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 16 ตัว  (สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว) เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฎใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  
หน้า 190  ลําดับที่ 63)

ครุภัณฑก่อสร้าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ARC 170 (MMA) จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ARC 170 (MMA) 220 V 
จํานวน 1 เครื่อง (สําหรับโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว) เนื่อง
จากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตาม
ราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 31 ลําดับที่ 25)  

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า  1.4 
แรงม้า

จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) เครื่องยนตขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 2563) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 35 ลําดับ
ที่ 40)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank 
printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (ink tank printer) จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ
. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 35 ลําดับที่ 38)  

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank 
printer)  (โรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (ink tank printer) จํานวน 2 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ
. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 37 ลําดับที่ 44)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินขนาด
ใหญ่ เช่น ยกเปลี่ยนเครื่องยนต วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 16,189,718 บาท
งบบุคลากร รวม 1,997,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,997,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งวิทยฐานะพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,242,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ) จํานวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (โรงเรียนเทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา และค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) จํานวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (โรงเรียน
เทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป (โรงเรียนเทศบาลฯ) จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 7,547,678 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,637,138 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่า
อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆในการปฐมนิเทศ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 80 ลําดับที่ 10) 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนต่าง ๆ บริเวณ
โดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 78 ลําดับที่ 6)         
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น  กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมวันสําคัญของชาติ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้
เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 80 ลําดับที่ 11)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนเทศบาล
ตําบลลาดยาว)

จํานวน 2,657,438 บาท

(1) ค่าจ่ายค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว จํานวน 1,316,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) จํานวน 599,300 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จํานวน 162,368 บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณการเรียน จํานวน 103,800 บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 110,700 บาท
(6) เเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 151,470 บาท
(7) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 บาท
(8) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800
 บาท
(9) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000
 บาท
(10) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 50,000
 บาท
(11) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนสังกัด อปท. จํานวน 12,000 บาท
(12) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงคการปองกันยาเสพ
ติด จํานวน 15,000 บาท
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 – 2565 หน้า 76 ลําดับที่ 2,3)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลลาดยาว)

จํานวน 959,700 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ  จํานวน 637,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) จํานวน 221,000 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จํานวน 18,000 บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นอุปกรณการเรียน จํานวน 18,000 บาท
(5) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 27,000 บาท
(6) เเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จํานวน 38,700 บาท
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 76 ลําดับที่ 1 และหน้าที่ 87 ลําดับที่ 25)

ค่าวัสดุ รวม 3,600,540 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,600,540 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน  249,106
  บาท (130x7.37x260) 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 630,429.80
  บาท (329x7.37x260) 
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว จํานวน  2,721,004  บาท (1,420x7.37x260) 
สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้ตามจํานวนนักเรียนของแต่ละปีการ
ศึกษา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ลาดยาว และโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ลาดยาว และโรงเรียนเทศบาลตําบลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทและระบบสื่อสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลลาดยาว และโรงเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว สําหรับติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 945,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 945,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน
และอาคารประกอบ สําหรับโรงเเรียนเทศบาลตําบล
ลาดยาว เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไป ที่ระบุวัตถุประสงค เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนและอาคารประกอบ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 89 ลําดับที่ 30)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมโรงอาหาร (ต่อจากอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3) จํานวน 365,000 บาท

เพื่อต่อเติมโรงอาหาร (ต่อจากอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลลาดยาว) กว้าง 10 เมตร ยาว 23 เมตร (รูปแบบ
ตามที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ครั้ง
ที่ 5 หน้า 20  ลําดับที่ 11)

โครงการต่อเติมห้องเรียน-ห้องสมุด ชั้นล่างอาคาร 1 จํานวน 3 ห้อง จํานวน 430,000 บาท

เพื่อต่อเติมห้องเรียน - ห้องสมุดชั้นล่าง อาคารเรียน 1 จํานวน 3
 ห้อง (รูปแบบตามที่เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 15
 ลําดับที่ 5)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้
แก่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 85 ลําดับที่ 21)

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จํานวน 5,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลลาดยาว (1,420x20x200) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 77 ลําดับที่ 4)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,390,040 บาท

งบบุคลากร รวม 2,108,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,508,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา พร้อม
ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 24/9/2563  09:42:13 หน้า : 59/97



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินเดือนและเงิน พตส
. สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพ (วช) และเงินปรับเพิ่มอื่น ๆ ให้
กับพนักงานเทศบาล ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 177,900 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา และ
จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1
 อัตรา
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝายจํานวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 386,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 3,757,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่แพทย พยาบาล อาสาสมัครบริบาล
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามสิทธิ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่
อาจทําได้ในเวลาราชการ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 2,942,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ รวมทั้งค่าจ้าง
เหมาบริการติดตั้งไฟฟาเดินสายไฟติดตั้งอุปกรณ ค่าติดตั้ง
ประปา เดินท่อประปา   ค่าติดตั้งโทรศัพท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิ่นและคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่
ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 2,817,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
เป็นรายเดือน, ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่
เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 146 ลําดับที่ 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เช่น คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต รถ
ยนต วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และทรัพยสินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น โตะเอนก
ประสงค เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิปลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี แบบ
พิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ เครื่องคํานวณเลข ค่าหนังสือพิมพ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา   ปลั๊กไฟฟา ถ่านไฟฉาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถัง
ขยะ เข่ง  ถุงพลาสติกใส่ขยะ แปรงถูพื้น และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อุปกรณที่ใช้ในการก่อ
สร้าง อุปกรณประปา เหล็กไม้ อิฐ ซีเมนตปูนขาว และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต ยางรถจักรยานยนต แบตเตอรี่ เบาะ ฟิลมกรองแสง น้ํามัน
เบรก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ถ่าน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เช่น แอลกอฮอล น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ หูฟัง เปลคน
ไข้ เครื่องนึ่ง   เครื่องมือวิทยาศาสตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อค่าพันธุ
ไม้ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัด
หญ้า สปริงเกอร และวัสดุอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร พู่กันสี ฟิลมแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่
ได้จากการล้างอัดขยายปายไวนิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า   เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หมวก ถุงมือ
ผ้าคลุมหน้า ผ้าปิดปากปิดจมูก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หมึกพิมพ กระดาษต่อเนื่อง แปนพิมพ เมนบอรด และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 81,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของศูนยบริการสาธารณสุข ทต
.ลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารศูนยบริการสาธารณสุข ทต
.ลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของกองสาธารณสุขและศูนยบริการ
สาธารณสุข ทต.ลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 73,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มี
รายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือ
ท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2
/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 29 ลําดับที่ 16)  

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 150x76x75 
ซม. จํานวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดใน
มาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 29 ลําดับที่ 15)  
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบปัมชัก ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบปัมชัก ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง จํานวน 7,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีราย
ละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้อง
ถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว
 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 29 ลําดับที่ 18)  

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 28 ลําดับที่ 14)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 29 ลําดับที่ 17)  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถยนตบรรทุก
ขยะ รถยนต กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
 เช่น อาคารศูนยบริการสาธารณสุขฯ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 450,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ให้แก่ชุมชน จํานวน 15 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 
หน้า 100 ลําดับที่ 9)

เงินอุดหนุนให้แก่สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกชุมชน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่
บ้าน/ชุมชน จํานวน 15 ชุมชน ๆ  ละ 10,000 บาท ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 100 ลําดับที่ 10)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 267,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการขุดลอกท่อและรางระบายน้ํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกท่อและรางระบาย
น้ํา เช่น ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ํา ค่าตอบแทนในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างและหน่วยงานอื่นที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 127 ลําดับที่ 2)

โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ   ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 127 ลําดับที่ 1)
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โครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย เช่น ค่าจ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจัดซื้อดินเพื่อ
ปรับสภาพหลุมฝังกลบขยะ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบๆสถานที่กําจัด
ขยะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 128 ลําดับที่ 3)

โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปองกันและควบคุมโรคไข้หวัด
นก เช่น ค่าจัดซื้อน้ํายาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกายปองกันโรคไข้หวัดนก ค่าวัสดุเผยแพร่และโฆษณา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 103 ลําดับที่ 16)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นของเทศบาล เช่น ค่า
อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารสิ่ง
พิมพ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 – 2565 หน้า 101 ลําดับที่ 11)
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โครงการรณรงคกําจัดยุงลายปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงคกําจัดยุงลายปองกันโรคไข้
เลือดออก เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาฉีดพ่น
สารเคมี ค่าจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 102 ลําดับที่ 13)

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น  ค่าซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกําเนิด เข็มฉีด
ยา กระบอกฉีดยา ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ ค่าจ้างเหมา
จัดทําปายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 102 ลําดับที่ 14)

โครงการวัดปลอดเหล้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัดปลอดเหล้า เช่น ค่าจัดประชุมผู้
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานวัดปลอดเหล้า ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น ปายอิงคเจ็ท แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 101 ลําดับที่ 12)    
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โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน เช่น ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ค่าจ้างจัดทําเอกสาร ค่า
วัสดุอุปกรณ  ค่าจ้างเหมาบริการตัดผม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่า
อาหารสําหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 100 ลําดับที่ 10)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,767,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,608,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,608,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 723,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (นายช่างไฟฟา) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกอง จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 463,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา (คน
สวน) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา พร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น      

งบดําเนินงาน รวม 1,628,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตามสิทธิ ที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําได้ในเวลาราชการ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 686,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่จําเป็นสําหรับหน่วยงาน ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพยสิน ค่าจ้างเหมาต่ออายุสัญญาทําเว็ปไซต ค่าโฆษณาเผย
แพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมในการขึ้นศาล และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามความจําเป็นสําหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
 (กวจ) 0405.2/053583 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และเพื่อเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างแรงงานปฏิบัติงานตามภารกิจใน
ส่วนของกองช่าง จํานวน 5 อัตรา เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็น
รายเดือน ค่าจ้างเหมาแรงงานเป็นรายวัน ตามอัตราค่าจ้างที่
เทศบาลกําหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 147 ลําดับที่ 1)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน วัสดุ
ครุภัณฑ เช่น รถยนต รถจักรยานยนต รถตักหน้าขุดหลัง เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นทเตอร กล้องส่อง
ระดับ วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี แบบพิมพ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ เครื่องคํานวณเลข ค่าหนังสือพิมพ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ดีวีดี เพาเวอรเอมส 
ลําโพง ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา หลอดไฟฟา ไมโครโฟน ถ่านไมล และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน
ซีเมนต ทราย หิน เหล็กเส้น กระเบื้อง ตะปู สังกะสี ค้อน ท่อน้ํา
และอุปกรณประปา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต ยางรถจักรยานยนต แบตเตอรี่ เบาะ ฟิลมกรองแสง น้ํามัน
เบรก  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ถ่าน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี    และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ
ไม้ ปุย สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและแมลง กรรไกร ใบมีดตัด
หญ้า สปริงเกอร และวัสดุอุปกรณการเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล น้ําหมึกพิมพ กระดาษต่อเนื่อง แปนพิมพ เมนบอรด และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสวนสุขภาพ ศาลาชุมชนสวนธรรม
ประทีป   และโรงพัสดุกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสวนสุขภาพ ศาลาชุมชนสวนธรรม
ประทีป และโรงพัสดุกองช่าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท ค่าเช่าหมายเลขอินเตอรเน็ต ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ของ
เทศบาล รวมทั้งค่าสื่อสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 1,531,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บแบบแปลน ตู้เก็บแบบพิมพเขียว 5 ลิ้นชัก จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บแบบแปลน ตู้เก็บแบบพิมพเขียว 5 ลิ้นชัก
ขนาดกว้าง 1,118 X ยาว 1,220 X สูง 510 มม. ขนาดขาตู้
กว้าง 1,118 X 1,120 X สูง 150 มม. จํานวน 1 ตู้ เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาใน
จังหวัด หรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 30 ลําดับที่ 20)  

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น ขนาด 92X31X180 ซม.จํานวน 3 ตู้
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 หน้า 29 ลําดับ
ที่ 19)  
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องขุด - เจาะดิน จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขุด - เจาะดิน จํานวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑที่ไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อตามราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0802.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่ม
เติม) ครั้งที่ 5 หน้า 30 ลําดับที่ 23)  

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ 2563) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 30 ลําดับที่ 21)  

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า จํานวน 1 ชุด
(ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ 2563) ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏ
ใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
 หน้า 30 ลําดับที่ 22)  
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน เช่น รถ
ยนต   กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร วัสดุ ครุภัณฑต่าง ๆ และอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,426,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 จํานวน 1,426,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผิวจราจร
กว้าง 3.70-10.40 เมตร ยาว 234.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,781.00 ตารางเมตร  (ตามรูปแบบที่
เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ครั้งที่ 5 หน้า 9  ลําดับที่ 4) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เช่น ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ ค่ากิจกร
รมสันทนาการ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 112 ลําดับที่ 8)

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 148 ลําดับที่ 1)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
 เช่น ค่าจัดเตรียมอุปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 63 ลําดับที่ 2 แก้ไข ฉบับที่ 1 หน้าที่ 3)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการ
ชุมชนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
หน้า 106 ลําดับที่ 1)

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากลุ่มสตรีและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าที่
พัก ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 106 ลําดับที่ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 107 ลําดับที่ 4)
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โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพแปรรูปสินค้าทางการ
เกษตร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 63 ลําดับที่ 1)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุเทศบาลตําบล
ลาดยาว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาชมรมผู้สูง
อายุของเทศบาลตําบลลาดยาว เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 98 ลําดับที่ 6)

โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนร้่โครงการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 124 ลําดับที่ 1)
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โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อวาง
แผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 148 ลําดับที่ 2)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการ หรือหน่วยงานอื่นจัดและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมกันแข่งขัน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณการแข่งขัน
กีฬา ค่าชุดนักกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ค่าตอบแทนการฝึกซ้อม ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 110 ลําดับที่ 4)  
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารเลี้ยงเด็ก ค่าของขวัญของรางวัล และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 86 ลําดับที่ 24)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่นไทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีท้องถิ่นไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่, ประเพณีวัน
สงกรานต, ประเพณีวันลอยกระทง, จัดงานถวายเทียนจํานํา
พรรษาฯ และเพื่อเป็นค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยถวาย
พระ เครื่องไทยทาน ดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หน้า 109 ลําดับที่ 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนการจัดงานประจําปีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ลาดยาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ - เจ้าแม่
ลาดยาว ให้แก่คณะกรรมการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ - เจ้าแม่
ลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏใน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561 - 2565 หน้า 111 ลําดับที่ 5)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ ควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 363,880 บาท

งบบุคลากร รวม 329,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา (สัตวแพทย) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 34,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 29,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของโรงฆ่าสัตว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงฆ่าสัตว ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,781,867 บาท

งบกลาง รวม 16,781,867 บาท
งบกลาง รวม 16,781,867 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,478,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นเงินกู้ให้แก่สํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่10 ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที่ 641/52/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยแยกเป็นเงิน
ต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน 1,679,659.79 บาท และเงินต้นที่
ไม่ต้องเสียดอก
เบี้ย จํานวน 798,539.64 บาท รวม 2,478,199.43 บาท ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 102,292 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) งวดที่ 10 ตามสัญญากู้เงินเลข
ที่ 641/52/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็น
เงิน 102,292 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง
พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือ ก
.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533 
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,271 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อใช้เป็นเงินทด
แทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดย
คํานวณจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี ลูกจ้างรายใดได้
รับค่าจ้างเกินกว่าสองแสนสี่หมื่นบาทต่อปี ให้คํานวณเพียงสอง
แสนสี่หมื่นบาท คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ตามประเภทของ
กิจการ (ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงิน
สมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมิน และวิธีการเรียกเก็บเงิน
สมทบ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559) (วิธีการคํานวณ เงินค่าจ้างที่
จ่ายทั้งปี หักลูกจ้างที่ได้รับเงินค่าจ้างเกินกว่า 240,000 บาทต่อ
ปี ให้คํานวณเพียง 240,000
 บาท จํานวน 3,135,000 x 0.20% = 6,271 บาท)
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,552,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวนทั้ง
สิ้น 1,306 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 
(1) อายุ 60 - 69 ปี  จํานวน 507 คน ๆ ละ  600  บาทต่อเดือน
(2) อายุ 70 - 79 ปี  จํานวน 407 คน ๆ ละ 700 บาทต่อเดือน
(3) อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 195 คน ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน
(4) อายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน 34 คน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน
(5) ตั้งสํารองระหว่างปีงบประมาณที่จะมีผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียน
163 คน ๆ ละ 600 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,102,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลลาดยาวที่ขึ้น
ทะเบียนไว้และตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ รวมจํานวนทั้ง
สิ้น 199 คน ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งสํารองระหว่างปีงบ
ประมาณที่จะมีผู้พิการมาขึ้นทะเบียน 20 คน ๆ ละ 800 บาทต่อ
เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายังชีพผู้ปวยเอดสในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว ที่
แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 10 คน ๆ
 ละ 500 บาทต่อเดือน ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สํารองจ่าย จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่จําเป็นได้ตามความเหมาะสม เพื่อเผชิญเหตุ
สาธารณภัยตลอดปีหรือกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเหมาะ
สม เช่น การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน และโรคติดต่อ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้น แผงกั้น สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมาย
จราจร อุปกรณที่ใช้ควบคุมจราจรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 58,248 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 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 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หก ของงบประมาณรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงิน
จ่ายขาดจากเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท (วิธีคํานวณใน
ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลมีรายรับ
จริง 68,282,134.90 บาท หัก เงินอุดหนุนทุก
ประเภท 33,403,122.96 บาท คงเหลือรายได้
ไว้ คํานวณ 34,879,011.94 บาท (34,879,011.94 x 0.00167) 
คิดเป็น 58,248 บาท) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล
ลาดยาว ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลลาดยาว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
ลาดยาวไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับการจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน และ
บริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ.2557) ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงาน ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างที่ตายระหว่างรับราชการ ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 662,196 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2
 ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ และเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ (เทศบาลประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 66,800,000
 บาท หัก เงินอุดหนุน 33,656,000 บาท หัก เงินผู้อุทิศ
ให้ 34,200 บาท คงเหลือรายได้ไว้คํานวณ 33,109,800 บาท คิด
อัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 662,196 บาท) 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
จํานวน 3 อัตรา รวมเป็นเงิน 737,885 บาท 
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าบําเหน็จข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 35,860 บาท 
(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ ร้อยละ 25 ให้แก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 74,250 บาท 
(5) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นผู้รับบํานาญ โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของบํานาญรายเดือน
ที่ได้รับ แต่ไม่เกินสี่แสนบาท จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 148,500
 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 654,945 บาท
     ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 311,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จรายเดือนให้ลูกจ้างที่เกษียณอายุ
ราชการ จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ 25,955 บาท เป็น
เงิน 311,460 บาท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2564 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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