


ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลขึ่ง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลขึ่ง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลขึ่งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลขึ่ง จึงขอชี้แจงให
ทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 21,332,714.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 83,169,941.66 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,049,823.54 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 19,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 33,708,474.49 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 32,202.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 352,335.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 96,020.11 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 734,215.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 110,150.94 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,837,247.16 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 17,546,303.74 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,335,207.20 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 30,674,437.48 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,940,268.81 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,720,992.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,956,831.67 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,019,545.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,036,800.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,384,207.20 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,387,964.79 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 32,202.14 23,000.00 65,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

352,335.40 274,800.00 342,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 96,020.11 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

734,215.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 110,150.94 170,000.00 170,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,324,923.59 1,417,800.00 1,477,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,837,247.16 14,882,200.00 15,522,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,837,247.16 14,882,200.00 15,522,600.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,546,303.74 18,000,000.00 18,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,546,303.74 18,000,000.00 18,000,000.00

รวม 33,708,474.49 34,300,000.00 35,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,940,268.81 11,974,000.00 11,970,000.00

งบบุคลากร 10,720,992.00 12,558,375.00 13,292,360.00

งบดําเนินงาน 5,956,831.67 6,728,125.00 6,828,990.00

งบลงทุน 1,019,545.00 1,755,300.00 1,790,250.00

งบเงินอุดหนุน 1,036,800.00 1,284,200.00 1,118,400.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,674,437.48 34,300,000.00 35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลขึ่ง

อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,623,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 587,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,176,719

แผนงานสาธารณสุข 1,075,760

แผนงานเคหะและชุมชน 484,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 468,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 97,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,481,640

แผนงานการเกษตร 1,358,821

แผนงานการพาณิชย์ 677,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,970,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลขึ่ง

อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,970,000 11,970,000
    งบกลาง 11,970,000 11,970,000

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,815,440 448,920 2,817,180 402,720 9,484,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,190,800 448,920 2,817,180 402,720 6,859,620

งบดําเนินงาน 1,409,500 0 626,000 0 2,035,500
    คาตอบแทน 70,000 0 273,000 0 343,000

    คาใช้สอย 783,000 0 248,000 0 1,031,000

    คาวัสดุ 275,000 0 90,000 0 365,000

    คาสาธารณูปโภค 281,500 0 15,000 0 296,500

งบลงทุน 57,700 0 46,100 0 103,800
    คาครุภัณฑ์ 57,700 0 46,100 0 103,800

รวม 7,282,640 448,920 3,489,280 402,720 11,623,560

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 469,020 469,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 469,020 469,020

งบดําเนินงาน 118,000 118,000
    คาตอบแทน 13,000 13,000

    คาใช้สอย 70,000 70,000

    คาวัสดุ 35,000 35,000

รวม 587,020 587,020

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 655,160 1,255,440 0 1,910,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 655,160 1,255,440 0 1,910,600

งบดําเนินงาน 128,000 1,192,669 0 1,320,669
    คาตอบแทน 46,000 4,000 0 50,000

    คาใช้สอย 30,000 638,625 0 668,625

    คาวัสดุ 52,000 525,044 0 577,044

    คาสาธารณูปโภค 0 25,000 0 25,000

งบลงทุน 0 39,050 0 39,050
    คาครุภัณฑ์ 0 39,050 0 39,050

งบเงินอุดหนุน 0 894,400 12,000 906,400
    เงินอุดหนุน 0 894,400 12,000 906,400

รวม 783,160 3,381,559 12,000 4,176,719

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 275,760 275,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 275,760 275,760

งบดําเนินงาน 660,000 660,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 490,000 490,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 140,000 140,000
    เงินอุดหนุน 140,000 140,000

รวม 1,075,760 1,075,760

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 200,000 214,000 414,000
    คาใช้สอย 60,000 204,000 264,000

    คาวัสดุ 140,000 10,000 150,000

งบลงทุน 0 70,000 70,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 70,000 70,000

รวม 200,000 284,000 484,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 298,480 298,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 298,480 298,480

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 468,480 468,480
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 25,000 15,000 5,000 45,000
    คาใช้สอย 25,000 15,000 5,000 45,000

งบเงินอุดหนุน 17,000 35,000 0 52,000
    เงินอุดหนุน 17,000 35,000 0 52,000

รวม 42,000 50,000 5,000 97,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 854,240 0 854,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 854,240 0 854,240

งบดําเนินงาน 220,000 0 220,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 130,000 0 130,000

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 5,400 1,402,000 1,407,400
    คาครุภัณฑ์ 5,400 0 5,400

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,402,000 1,402,000

รวม 1,079,640 1,402,000 2,481,640

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 1,208,821 10,000 1,218,821
    คาใช้สอย 535,000 10,000 545,000

    คาสาธารณูปโภค 673,821 0 673,821

งบลงทุน 140,000 0 140,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 140,000 0 140,000

รวม 1,348,821 10,000 1,358,821
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 647,000 647,000
    คาใช้สอย 218,000 218,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

    คาสาธารณูปโภค 229,000 229,000

งบลงทุน 30,000 30,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 30,000 30,000

รวม 677,000 677,000

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,623,560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 587,020

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,176,719

แผนงานสาธารณสุข 1,075,760

แผนงานเคหะและชุมชน 484,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 468,480

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 97,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,481,640

แผนงานการเกษตร 1,358,821

แผนงานการพาณิชย์ 677,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,970,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลขึ่ง และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดนาน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลขึ่งปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลขึ่งมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจรัญ ตางใจ)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลขึ่ง

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ผู้วาราชการจังหวัดนาน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 7,762.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 82.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 9,530.06 10,041.14 10,000.00 400.00 % 50,000.00
     ภาษีป้าย 12,105.00 14,399.00 13,000.00 15.38 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 21,717.06 32,202.14 23,000.00 65,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 727.50 698.40 900.00 0.00 % 900.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 226,020.00 226,300.00 227,000.00 1.32 % 230,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

330.00 250.00 300.00 0.00 % 300.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,581.00 2,793.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 540.00 390.00 300.00 33.33 % 400.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 775.00 135.00 300.00 -33.33 % 200.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 850.00 535.00 1,000.00 -40.00 % 600.00
     คาปรับการผิดสัญญา 48,841.00 118,834.00 30,000.00 233.33 % 100,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

10,300.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

     รายไดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 1,500.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 289,964.50 352,335.40 274,800.00 342,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 155,799.34 96,020.11 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,799.34 96,020.11 150,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 747,875.00 734,215.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 747,875.00 734,215.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 1,263.14 230.44 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 19,500.00 28,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 144,374.00 81,390.50 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 165,137.14 110,150.94 170,000.00 170,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 371,996.85 380,285.61 376,200.00 14.99 % 432,600.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,482,266.87 9,251,107.14 9,300,000.00 1.08 % 9,400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,486,252.59 1,653,478.71 1,600,000.00 12.50 % 1,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,341.63 32,918.83 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,070,584.76 3,239,267.28 3,200,000.00 9.38 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 30,029.09 34,090.56 31,000.00 12.90 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 27,292.54 17,875.03 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

307,945.00 228,224.00 310,000.00 -3.23 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,810,709.33 14,837,247.16 14,882,200.00 15,522,600.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,720,554.02 17,546,303.74 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,720,554.02 17,546,303.74 18,000,000.00 18,000,000.00
รวมทุกหมวด 32,911,756.39 33,708,474.49 34,300,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง

อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 65,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เป็นภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
โดยประมาณรายได้รับจริงของป 2564

ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท

เป็นภาษีที่เทศบาลจัดเก็บเองจากป้ายซึ่งแสดงชื่อที่ใช้ในการ
ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้
ไมวาจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุด้วยอักษรภาพ หรือ
เครื่องหมายที่เขียนและสลักจารึก หรือทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด
ในอัตราภาษีที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงตามประเภทและพื้นที่
ของป้ายประมาณการรายรับไว้สูงกวาปที่ผานมา
โดยประมาณการตามที่ผู้ที่อยูในขายชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 342,400 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 900 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 400 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 600 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 170,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,522,600 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 432,600 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,400,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงของปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,800 58,501.2 95,000 0 % 95,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,580 3,528 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,225,900 7,513,300 7,927,400 4.7 % 8,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,904,800 2,796,800 2,673,000 1.01 % 2,700,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 34,500 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 116,890 768,119.9 127,000 -21.26 % 100,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 489,000 4.29 % 510,000

คาบํารุงสันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทย 27,845.71 27,025.71 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนตําบล
ขึ่ง

0 0 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนตําบล
ขึ่ง

0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)

0 0 0 100 % 100,000

เงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) เทศ
บาลตําบลขึ่ง

100,000 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

357,545 542,994 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,951,860.71 11,940,268.81 11,576,400 11,970,000
รวมงบกลาง 10,951,860.71 11,940,268.81 11,576,400 11,970,000
รวมงบกลาง 10,951,860.71 11,940,268.81 11,576,400 11,970,000

รวมแผนงานงบกลาง 10,951,860.71 11,940,268.81 11,576,400 11,970,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 563,932 695,520 0 % 695,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 96,716 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 96,716 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

115,920 127,512 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,142,640 1,132,153 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,194,080 2,017,029 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,205,835 2,914,779 3,291,500 -35.1 % 2,136,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 130,500 144,000 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 544,440 600,120 622,603 19.29 % 742,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,820 23,840 72,000 16.67 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,018,595 3,766,739 4,214,103 3,190,800
รวมงบบุคลากร 5,212,675 5,783,768 6,838,742.59 5,815,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 302,338 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:39 หน้า : 3/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,540 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 65,000 0 % 65,000

รวมค่าตอบแทน 46,940 345,138 70,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 233,976 403,679 623,668 -12.13 % 548,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,125 16,890 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 57,519 26,510 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 285,207 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 129,000 -37.98 % 80,000

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลขึ่ง

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลขึ่ง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแกผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลขึ่ง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแกผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาลตําบลขึ่ง

6,730 18,000 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 89,770 106,620 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 401,120 856,906 947,668 783,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,491 78,122 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 799 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,622 30,613 18,000 -44.44 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,165 35,000 -85.71 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,000 24,000 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 71,547.3 68,929 100,000 20 % 120,000

วัสดุการเกษตร 820 2,150 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,680 20,550 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 178,160.3 227,328 268,000 275,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 155,553.93 161,854.42 180,000 -16.67 % 150,000

คาบริการโทรศัพท์ 131,727 122,804.82 6,000 0 % 6,000

คาบริการไปรษณีย์ 3,960 3,000 5,000 -60 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 111,000 -0.9 % 110,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 15,000 -10 % 13,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 291,240.93 287,659.24 317,000 281,500
รวมงบดําเนินงาน 917,461.23 1,717,031.24 1,602,668 1,409,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมบุนวมมีพนักพิงขา
เหล็ก

0 0 0 100 % 19,200

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 22,400 2,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 15,200 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 27,800 25,300 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 9,000

คาจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 0 0 11,800 -100 % 0

คาจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 5,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะเค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 10,700 -100 % 0

คาจัดซื้อโต็ะทํางาน 0 29,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมโคจร 0 2,650 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อไมคโครโฟน ชนิดไร้สาย 9,900 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออางล้างมือสเตนเลส 6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 0 23,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 0 100 % 11,000

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 54,800 64,600 -93.81 % 4,000

คาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 52,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 7,430 37,360 10,000 0 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,830 208,910 192,700 57,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งโครงไม้เนื้อแข็งฉากอาคาร
หอประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลขึ่ง

5,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
หอประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลขึ่ง

0 60,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลขึ่ง

54,800 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบน้ําเสียภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลขึ่ง

0 14,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องกู้ชีพ - กู้ภัย 0 0 157,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,800 74,000 157,000 0
รวมงบลงทุน 88,630 282,910 349,700 57,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,228,766.23 7,793,709.24 8,801,110.59 7,282,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 448,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 448,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 448,920

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 448,920
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,896,600 2,031,420 2,146,260 5.8 % 2,270,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 152,280 306,500 333,960 37.15 % 458,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 7,140 19,635 16,500 72.73 % 28,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,116,020 2,417,555 2,556,720 2,817,180
รวมงบบุคลากร 2,116,020 2,417,555 2,556,720 2,817,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

321,510 239,120 250,000 -40 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 4,840 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 8,000 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 55,000 27.27 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 374,650 285,120 358,000 273,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 187,900 163,660 186,000 -9.68 % 168,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

4,000 0 5,000 -100 % 0

คาเดินทางไปราชการ 52,469 63,152.5 43,000 -30.23 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 71,200 -50.84 % 35,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,750 10,540 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 247,119 237,352.5 325,200 248,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,973.5 60,091.95 55,000 -9.09 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,989 16,330 36,100 10.8 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 71,962.5 76,421.95 91,100 90,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 40,901 8,746 29,700 -49.49 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 40,901 8,746 29,700 15,000
รวมงบดําเนินงาน 734,632.5 607,640.45 804,000 626,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้รับแขก 0 0 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 2,800 0 100 % 5,600

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 0 0 0 100 % 18,000

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 4,500 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,900 0 62,900 -69 % 19,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,900 7,300 67,400 46,100
รวมงบลงทุน 30,900 7,300 67,400 46,100

รวมงานบริหารงานคลัง 2,881,552.5 3,032,495.45 3,428,120 3,489,280
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,720

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,720

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 402,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,110,318.73 10,826,204.69 12,229,230.59 11,623,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงจอดรถศูนย์
บริการประชาชนตําบลขึ่ง(ที่ทําการสาย
ตรวจตําบล)

0 6,420 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,420 0 0
รวมงบลงทุน 0 6,420 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 6,420 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 300,240

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 164,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 4,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 469,020
รวมงบบุคลากร 0 0 0 469,020
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,200 8,400 12,600 3.17 % 13,000

รวมค่าตอบแทน 4,200 8,400 12,600 13,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก
ควัน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 600 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 3,800 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติเทศบาลตําบลขึ่ง

94,075 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,075 4,400 70,000 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 0 75,000 -80 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 3,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 5,000 3,000 95,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 103,275 15,800 177,600 118,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อสายฉีดน้ําดับเพลิง 0 9,950 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลังแบบ
เครื่องยนต์

28,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 9,950 0 0
รวมงบลงทุน 28,500 9,950 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 131,775 25,750 177,600 587,020
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 131,775 32,170 177,600 587,020

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 352,740 529,380 594,700 1.59 % 604,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 51,000 0 % 51,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 394,740 571,380 645,700 655,160
รวมงบบุคลากร 394,740 571,380 645,700 655,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 15,000 140 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,426 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,750 8,150 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 21,176 8,150 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 17,947 27,621 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 12,918 16,182 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 2,950 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,500 -20 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,943 11,660 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 44,808 58,413 52,500 52,000
รวมงบดําเนินงาน 65,984 66,563 102,500 128,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ 0 3,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง 0 6,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,500 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,800 34,900 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,300 45,400 7,500 0
รวมงบลงทุน 33,300 45,400 7,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 494,024 683,343 755,700 783,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 798,600 841,680 896,400 1.57 % 910,440

เงินวิทยฐานะ 0 0 35,000 140 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 283,320 230,524 217,998 3.21 % 225,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 20,340 48,000 -25 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,105,920 1,092,544 1,197,398 1,255,440
รวมงบบุคลากร 1,105,920 1,092,544 1,197,398 1,255,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 -16.67 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,800 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 156,000 138,660 141,500 20.14 % 170,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย
ใสใจสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 438,625

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

541,100 490,190 470,525 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 697,100 628,850 632,025 638,625
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 576,350 -9.42 % 522,044

คาอาหารเสริม (นม) 594,742.28 563,196.4 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 594,742.28 563,196.4 579,350 525,044
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,665.22 18,827.25 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,665.22 18,827.25 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 1,312,507.5 1,210,873.65 1,241,175 1,192,669
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 69,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 2,800 2,800 200 % 8,400

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 4,500 4,500 -100 % 0

คาจัดซื้อพัดลมโคจร 0 2,650 10,600 -75 % 2,650

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 4,500 6,000 -50 % 3,000

คาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8,300 0 0 0 % 0

คาจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อคูลเลอร์น้ํา 0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 23,800 27,000 -7.41 % 25,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 99,300 38,250 58,400 39,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลขึ่ง

0 13,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลขึ่ง

153,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลขึ่ง

0 73,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 153,000 87,300 0 0
รวมงบลงทุน 252,300 125,550 58,400 39,050

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 0 0 100 % 8,000

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 0 0 0 100 % 17,000

โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขึ่ง
งามมงคล

0 0 0 100 % 869,400

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

878,000 829,800 861,802 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 898,000 849,800 881,802 894,400
รวมงบเงินอุดหนุน 898,000 849,800 881,802 894,400
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,568,727.5 3,278,767.65 3,378,775 3,381,559
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12,000 12,000 0 0 % 0

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 12,000 12,000 12,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 12,000 12,000 12,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,074,751.5 3,974,110.65 4,146,475 4,176,719

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 275,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 275,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 275,760
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 20 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,844 0 145,400 202.61 % 440,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะพร้อม
ศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะพร้อม
ศึกษาดูงาน

0 12,700 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ต้นแบบจัดการขยะ

0 1,200 17,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

16,880 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 14,310 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 22,724 28,210 197,400 490,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,440 39,973 65,000 -23.08 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 44,440 39,973 65,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 67,164 68,183 362,400 660,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 140,000

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

140,000 140,000 140,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000
รวมงบเงินอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 140,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 207,164 208,183 502,400 1,075,760
รวมแผนงานสาธารณสุข 207,164 208,183 502,400 1,075,760

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 200,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 262,500 308,000 0 0 % 0

บํารุงรักษาและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 262,500 308,000 200,000 0
รวมงบลงทุน 262,500 308,000 200,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสูพื้นที่ทําการ
เกษตร บ้านศรีมงคล
หมูที่ 1

0 0 103,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู
บ้าน บ้านศรีมงคลเหนือ
หมูที่ 7

0 0 110,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 213,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 213,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 262,500 308,000 413,000 200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 168,000 180,000 192,000 6.25 % 204,000

รวมค่าใช้สอย 168,000 180,000 192,000 204,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,990 9,990 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,990 9,990 10,000 10,000
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รวมงบดําเนินงาน 177,990 189,990 202,000 214,000
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงบอขยะเทศบาลตําบลขึ่ง 0 0 0 100 % 70,000

โครงการปรับปรุงบอขยะเทศบาลตําบลขึ่ง 0 71,000 70,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 71,000 70,000 70,000
รวมงบลงทุน 0 71,000 70,000 70,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 177,990 260,990 272,000 284,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 440,490 568,990 685,000 484,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 100,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 198,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 298,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 298,480

งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 25,000 25,000 20 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน 0 0 0 100 % 10,000

โครงการครอบครัวอบอุน 8,100 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก
ควัน

4,875 13,500 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูง
อายุ

0 10,100 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,815 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0 1,975 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับเยาวชน

19,700 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาว
ชนตําบลขึ่งด้านยาเสพติด

14,600 11,500 0 0 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีตําบลขึ่ง 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีตําบลขึ่ง 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลขึ่ง
บูรณาการรวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขึ่ง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลขึ่ง
บูรณาการรวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขึ่ง

6,900 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 114,990 62,075 110,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 114,990 62,075 110,000 150,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อเครื่องอัดหนอไม้ปิ๊บ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 20,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 20,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันแก้ไขปญหาและยับยั้ง
ปญหายาเสพติดอําเภอเวียงสา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปญหายาเสพติด

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 124,990 72,075 140,000 468,480
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 124,990 72,075 140,000 468,480
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเวียงสาคัพ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลขึ่ง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 9,940 14,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 9,940 14,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 9,940 14,000 25,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน 0 0 0 100 % 17,000

โครงการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน 15,000 10,000 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 10,000 10,000 17,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 10,000 10,000 17,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 15,000 19,940 24,000 42,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสรงน้ําพระพุทธประดู 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสรงน้ําพระพุทธประดู 0 5,000 0 0 % 0

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูปทองทิพย์ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูปทองทิพย์ 0 10,000 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น

9,200 9,375 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,200 24,375 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 9,200 24,375 0 15,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการประเพณีแขงเรือวันออกพรรษา 
ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) 
อําเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน

0 0 0 100 % 10,000
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานของดีเมืองนานและกิจกรรม
ของสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดนาน

5,000 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการงานประจําปีและของดีเมืองนาน
และกิจกรรมของสมาชิกเหลากาชาดจังหวัด
นาน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญทาง
ศาสนา งานประเพณีและงานพิธีตางๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล

0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญทาง
ศาสนา งานประเพณีและงานพิธีตางๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล

10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเตรียมรับเสด็จฯ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 5,000 25,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 5,000 25,000 35,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 24,200 29,375 25,000 50,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวตําบลขึ่ง 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวตําบลขึ่ง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 5,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 5,000 5,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 39,200 49,315 54,000 97,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 203,280 219,000 227,944 78.97 % 407,960

เงินประจําตําแหนง 0 0 40,000 5 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 696,840 618,340 469,500 -24.12 % 356,280
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,960 18,405 27,600 73.91 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 934,080 855,745 765,044 854,240
รวมงบบุคลากร 934,080 855,745 765,044.41 854,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,280 7,560 21,000 -4.76 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,280 10,060 21,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 213,000 207,000 671,950 -85.12 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเดินทางไปราชการ 5,760 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,350 4,950 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 231,110 211,950 741,950 130,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 26,277 11,734 20,000 50 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 21,040 9,825 70,000 -85.71 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,470 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสํารวจ 0 4,500 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 60,787 26,059 120,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 299,177 248,069 882,950 220,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,400

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ชอง 0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,000 29,500 33,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 35,500 33,300 5,400
รวมงบลงทุน 5,000 35,500 33,300 5,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,238,257 1,139,314 1,681,294.41 1,079,640
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลูกรังเข้าสูพื้นที่ทํา
การเกษตร
บ้านทาลี่ หมูที่ 4

0 0 204,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมูที่ 1

0 0 0 100 % 465,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านขึ่งใต้ 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 330,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านทาลี่ 
หมูที่ 4

0 0 0 100 % 287,000

โครงการกอสร้างศาลาป่าสุสาน 0 0 716,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณ
ลานป่าสุสาน
บ้านงิ้วงาม หมูที่ 2

0 0 222,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว/เสียงตาม
สาย บ้านผาโพธิ์ทอง หมูที่ 5

0 0 0 100 % 116,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ํา   บ้านขึ่งใต้ หมูที่ 6 229,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1

281,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4

165,700 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

250,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7

200,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 6 28,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 43,000 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมเมรุ บ้านงิ้วงาม หมูที่ 2 0 4,200 0 0 % 0

โครงการซอมแซมหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านขึ่งใต้

0 8,490 0 0 % 0

โครงการซอมแซมหลังคาอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านศรีมงคลเหนือ

0 1,925 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมโครงหลังคาป่า
สุสานบ้านทาลี่ หมูที่ 4

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 
บ้านผาโพธิ์ทอง หมูที่ 5

0 0 25,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:39 หน้า : 40/47



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้าน
ขึ่ง หมูที่ 3

0 0 0 100 % 204,000

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู
ที่ 1

133,000 0 0 0 % 0

ซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่ทําการเกษตร สาย
รองยาโน

0 4,300 0 0 % 0

ซอมแซมลานอเนกประสงค์หนองน้ําครก 0 7,000 0 0 % 0

ปรับปรุงซอมแซมถนนเข้าสูพื้นที่ทําการ
เกษตร

343,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,882,000 25,915 1,182,000 1,402,000
รวมงบลงทุน 1,882,000 25,915 1,182,000 1,402,000

รวมงานก่อสร้าง 1,882,000 25,915 1,182,000 1,402,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,120,257 1,165,229 2,863,294.41 2,481,640

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 111,000 359.46 % 510,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกลุมปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมกลุมปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ

0 4,900 8,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ
ในชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ
ในชุมชน

0 6,020 8,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 10,920 132,000 535,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,141,442.23 1,094,807.34 980,000 -31.24 % 673,821

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,141,442.23 1,094,807.34 980,000 673,821
รวมงบดําเนินงาน 1,141,442.23 1,105,727.34 1,112,000 1,208,821
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการ
กอสร้าง หรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งไฟสองสวางสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า

8,900 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ

0 0 0 100 % 140,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า

89,000 50,000 81,600 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97,900 50,000 81,600 140,000
รวมงบลงทุน 97,900 50,000 81,600 140,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,239,342.23 1,155,727.34 1,193,600 1,348,821
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการอนุรักษ์น้ํา ป่า รักแผน
ดิน

2,400 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 2,400 0 5,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 2,400 0 5,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2,400 0 5,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 1,241,742.23 1,155,727.34 1,198,600 1,358,821
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 218,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 154,000 176,000 218,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 154,000 176,000 218,000 218,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 9,360 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 225,300 216,170 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 225,300 225,530 200,000 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 257,158.28 229,033.99 269,000 -14.87 % 229,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 257,158.28 229,033.99 269,000 229,000
รวมงบดําเนินงาน 636,458.28 630,563.99 687,000 647,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างบ้านพักผู้ดูแลระบบ
ประปาเทศบาลตําบลขึ่งพร้อมรั้วลวดหนาม

230,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วประปาหอถังสูง หมูที่ 3 0 0 22,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างหอถังสูง(ระบบประปาหมู
บ้าน)

294,500 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําทิ้งระบบประปา
เทศบาลตําบลขึ่ง

12,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมระบบ
ประปาและสนับสนุนกิจการประปา

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปา 30,140 51,600 18,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ตําบลขึ่ง

57,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 623,640 51,600 40,000 30,000
รวมงบลงทุน 623,640 51,600 40,000 30,000

รวมงานกิจการประปา 1,260,098.28 682,163.99 727,000 677,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,260,098.28 682,163.99 727,000 677,000
รวมทุกแผนงาน 30,702,647.45 30,674,437.48 34,300,000 35,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลขึ่ง

อําเภอเวียงสา   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,970,000 บาท
งบกลาง รวม 11,970,000 บาท

งบกลาง รวม 11,970,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละห้าของคาจ้างที่เทศบาลจะต้องจายเพื่อ
สมทบเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์
การจายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสํารองจายเป็นรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาติเทศบาลแหงประเทศไทยตาม
ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541
ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมายกเว้น
เงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณ
รายรับดังกลาว

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
3)กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนตําบลขึ่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนเทศบาล
ตําบลขึ่ง
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว560 ลงวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การดําเนินการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 85

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่(สปสช.)เทศบาลตําบลขึ่ง ไมน้อยกวา ร้อยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 85
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,282,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,815,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท และเงินเดือน
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:41:17 หน้า : 5/102



คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 48,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา
อัตราละ 3,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 9,660 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 115,920 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 82,800 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
และเงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนเงินคาตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,190,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,136,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
(2)หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
(3)หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
(4)นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ
(5)เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
(1) ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
(2) หัวหน้าสํานักปลัด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท และ
(3) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 742,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 6 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
(2)พนักงานขับรถยนต์
(3)คนตกแตงสวน
(4)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
(5)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
(6)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
(2)คนตกแตงสวน
(3)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
(4)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
(5)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,409,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:41:17 หน้า : 10/102



ค่าใช้สอย รวม 783,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 548,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก
คาเชาทรัพย์สิน(ยกเว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ์ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน
คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย อื่นๆ
ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้
ในราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ
คาติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ
(ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

(1)เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะตรวจเยี่ยมสํานักงานและอื่นๆ เชน คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์เอกสาร คาใช้จายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการด้วยและ
คาใช้จายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2)เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนเป็นคาอาหาร
เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(3)เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา และการจัดงาน
รัฐพิธีตางๆ เชน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯและ
งานรัฐพิธีอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลขึ่ง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างเทศบาลตําบลขึ่ง
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 7 หน้า 115

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
แกผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลขึ่ง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลขึ่ง 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 112
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซีแบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข
ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ 
ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาดแก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชามช้อนส้อม กระจกเงา
โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสร้าง เชน
ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงประตู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา
ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน
ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค
ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์  ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต์
น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง
น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน
แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก
อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์
กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน
แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล
น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี 
น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอลื่นฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว
เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป)
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(MeMory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 281,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคารสถานที่ ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 13,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 57,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมบุนวมมีพนักพิงขาเหล็ก จํานวน 19,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ประชุมบุนวม
มีพนักพิงขาเหล็ก จํานวน 20 ตัวๆละ
960 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(สํานักปลัด)

คาจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์
มีล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย
จํานวน 1 ชุดๆละ  9,000 บาท
เป็นเงิน 9,000 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้
ขนาด 22 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
11,000 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
ตั้งตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
แบบถังคว่ํา จํานวน 1 เครื่องๆละ
4,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4,000 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 4,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ณ วันที่จะดําเนินการซื้อ
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ
หรือคาซอมกลาง) เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ
เปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา
ของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน
เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 448,920 บาท
งบบุคลากร รวม 448,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 448,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชํานาญการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,489,280 บาท
งบบุคลากร รวม 2,817,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,817,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,270,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
(2)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
(3)นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ
(4)นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
(5)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ
(6)เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง ในอัตราเดือนละ
1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้ชวยนักวิชาการคลัง
(2)ผู้ชวยนายชางสํารวจ
(3)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้ชวยนักวิชาการคลัง
(2)ผู้ชวยนายชางสํารวจ
(3)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 626,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 273,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ทางราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
คณะกรรมการตรวจงานจ้างฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
(กองคลัง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 113

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซีแบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข
ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(MeMory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 46,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
มีพนักพิงล้อเลื่อน จํานวน 2 ตัวๆละ
2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(สํานักปลัด)

คาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท 
เป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองคลัง)

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 1-2
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 19,500 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
(2) เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ข้อ (1),(2) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่จะดําเนินการซื้อ
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 402,720 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชํานาญการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 587,020 บาท

งบบุคลากร รวม 469,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 164,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 118,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เกี่ยวกับงานการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ
เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก
แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟป่า คาใช้จาย
ในการจัดซื้อ จัดหาอาหาร เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณ์ตางๆ
ที่จําเป็นฯลฯ ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบกรณีเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินและ
ได้รับความเดือดร้อนตางๆ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย และไฟป่า โรคระบาด แมลงศัตรูพืชทุกชนิดฯลฯ
รวมทั้งซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และด้อยโอกาส
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3358
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 6 หน้า 94

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:41:17 หน้า : 37/102



โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันไฟป่า
และควบคุมหมอกควัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ เชน คาป้ายโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนิน
โครงการ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 92

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 92
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 93

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 92
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ
(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน)
เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี
เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร.
บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน
วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา
สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชน สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ)
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร
กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถ
หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 783,160 บาท

งบบุคลากร รวม 655,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 655,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 604,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)
(2)หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา(นักบริหารงานศึกษา)
(3)นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
(4)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ในอัตราเดือนละ
1,500 บาท จํานวน 6 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซีแบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข
ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(MeMory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,381,559 บาท
งบบุคลากร รวม 1,255,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,255,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 910,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ. 1
จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา
อัตราละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเงินคาเงินเพิ่มตางๆ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 1,192,669 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 638,625 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครอท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกนิรภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมวินัยจราจร
ขับขี่ปลอดภัยใสใจสวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ เชน คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์
ป้ายรณรงค์ คาน้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ
คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 97
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(1)เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลขึ่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาท ตอคน
จํานวน 245 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 55 คน
เป็นเงิน 282,975 บาท
(2)เพื่อสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตําบลขึ่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 2 - 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวนเด็กนักเรียน 55 คน เป็นคาจัดการเรียนการสอน
อัตราละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน 93,500 บาท
(3)เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ์การเรียน,
คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลขึ่ง(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 55 คน ดังนี้
1)คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 55 คน
เป็นเงิน 11,000 บาท
2)คาอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
จํานวน 55 คน เป็นเงิน 11,000 บาท
3)คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
จํานวน 55 คน เป็นเงิน 16,500 บาท
4)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
จํานวน 55 คน เป็นเงิน 23,650 บาท
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 62,150 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 96
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ค่าวัสดุ รวม 525,044 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 522,044 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน
หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาดแก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชามช้อนส้อม กระจกเงา
โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บอุปกรณ์
ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบล้อลาก อางล้างจาน ถังน้ํา ผงซักฟอก สบู
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว
เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป)
กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา
น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 39,050 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,050 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
มีพนักพิงล้อเลื่อน จํานวน 3 ตัวๆละ 2,800 บาท
เป็นเงิน 8,400 บาท 
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองการศึกษา)
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คาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 2,650 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมอุปกรณ์และบริการติดตั้ง
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 ตัวๆละ 2,650 บาท
เป็นเงิน 2,650 บาท 
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองการศึกษา)

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมอุปกรณ์และบริการติดตั้ง
ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท 
เป็นเงิน 3,000 บาท 
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

(1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 17,000 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท
(2) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000
ข้อ (1),(2) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่จะดําเนินการซื้อ
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 894,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 894,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 8,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้านขึ่งงามมงคล 
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 5 หน้า 98
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โครงการสงเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 17,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล ตามโครงการสงเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 7 หน้า 98

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล จํานวน 869,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านขี่งงามมงคล
จํานวน 207 คน อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 869,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 6 หน้า 98
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 12,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 12,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 11 หน้า 100
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,075,760 บาท

งบบุคลากร รวม 275,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 275,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการในการป้องกันการเกิด
โรคระบาด
2.เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 102
3.คาจ้างเหมาบริการตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5/ ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 235
ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พกษภาคม 2563
10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะพร้อมศึกษาดูงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
การคัดแยกขยะพร้อมศึกษาดูงาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาใช้จายในการศึกษาดูงาน คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ์
คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 103
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีคาใช้จาย
เชน คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุ อุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 103

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:41:17 หน้า : 62/102



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจ้าของและ
ไมมีเจ้าของ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.3/ว 235
ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 5 หน้า 104
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน
ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม
หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  สําลี และ
ผ้าพ้นแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ
สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกชเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

(1)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1
บ้านศรีมงคล จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1 บ้านศรีมงคล ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(2)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 2
บ้านงิ้วงาม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 2 บ้านงิ้วงาม ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(3)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3
บ้านขึ่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านขึ่ง ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(4)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 4
บ้านทาลี่ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 4 บ้านทาลี่ ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(5)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 5
บ้านผาโพธิ์ทอง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 5 บ้านผาโพธิ์ทอง ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(6)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 6
บ้านขึ่งใต้ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 6 บ้านขี่งใต้ ให้กับกรรมการหมูบ้าน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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(7)อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7
บ้านศรีมงคลเหนือ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านศรีมงคลเหนือ
ให้กับกรรมการหมูบ้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 6 หน้า 104

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไม้ชักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องสงสัญญาณ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาเซลล์ กลองรับสัญญาณ 
ดอกลําโพง ฮอร์นลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 284,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 214,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 204,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน
เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย
ตาง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ
(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน)
เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี
เครื่องแตงกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร.
บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงบอขยะเทศบาลตําบลขึ่ง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการปรับปรุงบอขยะ
เทศบาลตําบลขึ่ง รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ
กองชางเทศบาลตําบลขึ่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 110

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 468,480 บาท

งบบุคลากร รวม 298,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 298,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 198,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุน
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวิทยากร คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 87
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองค์กรชุมชน
และสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 2 หน้า 88
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โครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ์ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 89
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงาน
และผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
จัดงานรวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์
เครื่องเสียง เต้นท์ เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมา
ทําความสะอาดคาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่
คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์
รวมถึงคาติดตั้งคาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชา
หรือคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขันได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล
หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดงและคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
เชน คาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ
คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 5 หน้า 90
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โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรีตําบลขึ่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพ
กลุมสตรีตําบลขึ่ง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จาย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม
คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 6 หน้า 90
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โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่
ตําบลขึ่งบูรณาการรวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลขึ่ง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตําบลขึ่งบูรณาการ
รวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลขึ่ง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแตงสถานที่อบรมคาใช้จายในพิธีเปีดและปิดการ
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร
คาเชาอุปกรณ์ตางๆในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ
คาป้ายโครงการ และ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 89
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงสา ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวน
ตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 8 หน้า 91
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและยับยั้งปัญหายาเสพติดอําเภอเวียง
สา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและยับยั้งปัญหายาเสพติดอําเภอเวียงสา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการ
ให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 7 หน้า 90
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 42,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเวียงสาคัพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาเวียงสาคัพ
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 105

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลขึ่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการและคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 3 หน้า 105
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งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน จํานวน 17,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล อําเภอเวียงสา
ตามโครงการแขงขันกรีฑาสีนักเรียน
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 4 หน้า 105
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสรงน้ําพระพุทธประดู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสรงน้ํา
พระพุทธประดู โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 8 หน้า 107

โครงการสรงน้ําพระพุทธรูปทองทิพย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสรงน้ํา
พระพุทธรูปทองทิพย์ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาใช้จายพิธีทางศาสนา และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 7 หน้า 107
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการประเพณีแขงเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญ
ยืน(พระอารามหลวง) อําเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเทศบาลตําบลเวียงสา ตามโครงการประเพณีแขงเรือ
วันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง)
อําเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 (รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ
องค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวน
ตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 13 หน้า 109
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประจําปีและของดีเมืองนานและกิจกรรมของสมาชิก
เหลากาชาดจังหวัดนาน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการ
งานประจําปีและของดีเมืองนานและกิจกรรมของสมาชิก
เหลากาชาดจังหวัดนาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 11 หน้า 108
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โครงการจัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญทางศาสนา งานประเพณีและ
งานพิธีตางๆตามนโยบายของรัฐบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี งานวันสําคัญทางศาสนางานประเพณีและ
งานพิธีตางๆตามนโยบายของรัฐบาล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 107
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โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเวียงสา ตามโครงการ
เตรียมการรับเสด็จฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รายละเอียดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 10 หน้า 108

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวตําบลขึ่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยวตําบลขึ่ง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในตําบล และ
มีความเหมาะสมในการทองเที่ยวตามฤดูกาล โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 84
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,079,640 บาท

งบบุคลากร รวม 854,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 854,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 407,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
(2)นายชางโยธา ปง./ชง.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
(1) ผู้อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1)ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(2)คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 อัตรา
(3)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
คนงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 อัตรา
(4)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 5 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ดังนี้
(1)ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(2)คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 อัตรา
(3)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
คนงานจดมาตรวัดน้ํา จํานวน 1 อัตรา
(4)พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่
คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตาง ๆ
ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่,มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน)
นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน
ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน แผงกันห้อง
แบบรื้อถอนได้(Partition) กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซีแบบใส
น้ํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข
ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย
พวงมาลา พานพุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสร้าง เชน
ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สวานมือ โถส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า
หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิงประตู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี
ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา
ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป
ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ พูกัน สี
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge
Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board)
เมมโมรี่ซิป(MeMory Chip) เชน RAM คัตซีทฟีดเตอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบ
ตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล
(Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจ เชน
บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 5,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
มีพนักพิงล้อเลื่อน จํานวน 1 ตัวๆละ
5,400 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคาท้องตลาด
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 1,402,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,402,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,402,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล 
หมูที่ 1

จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมูที่ 1 ตําบลขึ่ง
อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน (รายละเอียดตามแบบและประมาณ
การของกองชางเทศบาลตําบลขึ่ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 18 หน้า 74

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  13:41:17 หน้า : 93/102



โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านขึ่งใต้ หมูที่ 6 จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา
บ้านขึ่งใต้ หมูที่ 6 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองชาง
เทศบาลตําบลขึ่ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 70

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา บ้านทาลี่ หมูที่ 4 จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการกอสร้างรางระบายน้ํา
บ้านทาลี่ หมูที่ 4 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
(รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองชาง
เทศบาลตําบลขึ่ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 5 หน้า 69

โครงการกอสร้างหอกระจายขาว/เสียงตามสาย บ้านผาโพธิ์ทอง หมู
ที่ 5

จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการกอสร้างหอกระจายขาว/
เสียงตามสาย บ้านผาโพธิ์ทอง หมูที่ 5 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองชาง
เทศบาลตําบลขึ่ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 22 หน้า 76
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านขึ่ง หมูที่ 3 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ บ้านขึ่ง หมูที่ 3 ตําบลขึ่ง อําเภอเวียงสา
จังหวัดนาน (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของกองชาง
เทศบาลตําบลขึ่ง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 21 หน้า 76

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,348,821 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,208,821 บาท
ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุการเกษตร
เชน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายรณรงค์ น้ําดื่ม น้ําใช้ในการดําเนินโครงการ
คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 10 หน้า 81
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โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทํา
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
คาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาวัสดุการเกษตร
เชน ปุ๋ย คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
คาจ้างเหมาบริการ คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่มและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอุบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 11 หน้า 81

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบล

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการใน
ศูนย์บริการฯ เชน คาเบี้ยประชุม คาอาหารเครื่องดื่ม
คาศึกษาดูงาน คาวัสดุอุปกรณ์ตาง ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 12 หน้า 82
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 673,821 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 673,821 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 140,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 140,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เครื่องสูบน้ํา 
ฯลฯ

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้า
เครื่องสูบน้ํา คลองสงน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ผ.02 ลําดับที่ 9 หน้า 81
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ คาป้ายโครงการ 
คาน้ําดื่ม คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 111
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 677,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 647,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
คาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการคนงานระบบประปา
หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
คาจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบ้านและ
ประปาเทศบาลตําบลขึ่ง คาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน
ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม
หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  สําลี และ
ผ้าพ้นแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ
สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกชเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุง คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย
ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 229,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับกิจการประปา
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปาและสนับสนุนกิจการ
ประปา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา
และสนับสนุนกิจการประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 ผ.02 ลําดับที่ 1 หน้า 78
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