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เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 
เทศบาลต าบลเชียงกลาง 

อ าเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน 





เทศบาลตําบลเชียงกลาง
เขต/อําเภอ เชียงกลาง    จังหวัดนาน

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

143 หมูที่ 10  ซอย-  ถนนนาน-ทุงชาง  แขวง/ตําบล เชียงกลาง
  เขต/อําเภอ เชียงกลาง  จังหวัดนาน  55160

พื้นที่ 26.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,624 คน
ชาย 4,723 คน

หญิง 4,901 คน

ขอมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงกลาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงกลาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเชียงกลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 98,031,558.05 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 160,566,085.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 47,310,548.17 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
31,402.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 6,400.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 1,785,000.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 82,249,466.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 539,726.66 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 519,572.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,620,599.67 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 212,485.43 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,129.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 35,680,088.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 43,674,865.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 14,295,350.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 72,120,396.22 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 24,257,425.24 บาท

งบบุคลากร จํานวน 20,249,245.35 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 14,489,457.63 บาท

งบลงทุน จํานวน 8,760,848.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,363,420.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,752,350.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,598,057.50 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 539,726.66 1,130,000.00 1,150,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

519,572.90 408,000.00 400,840.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,620,599.67 1,300,000.00 1,440,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 212,485.43 51,000.00 53,780.00

หมวดรายได้จากทุน 2,129.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,894,513.66 2,892,000.00 3,047,620.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 35,680,088.25 39,605,600.00 35,625,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35,680,088.25 39,605,600.00 35,625,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43,674,865.00 46,502,400.00 47,327,380.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

43,674,865.00 46,502,400.00 47,327,380.00

รวม 82,249,466.91 89,000,000.00 86,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,257,425.24 26,342,640.00 29,504,700.00

งบบุคลากร 20,249,245.35 23,991,940.00 25,623,360.00

งบดําเนินงาน 14,489,457.63 16,359,420.00 17,036,940.00

งบลงทุน 8,760,848.00 17,810,000.00 9,254,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,363,420.00 4,481,000.00 4,566,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 15,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 72,120,396.22 89,000,000.00 86,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,151,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,221,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 13,365,060

แผนงานสาธารณสุข 2,900,030

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 467,450

แผนงานเคหะและชุมชน 4,938,550

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 240,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 946,460

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13,133,430

แผนงานการพาณิชย์ 131,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 29,504,700

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 86,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 29,504,700 29,504,700
    งบกลาง 29,504,700 29,504,700

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

งานสารสนเทศ รวม

งบบุคลากร 7,341,900 1,307,820 2,994,240 355,320 0 11,999,280
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,493,580 1,307,820 2,994,240 355,320 0 9,150,960

งบดําเนินงาน 2,312,270 1,334,420 1,335,820 14,810 120,000 5,117,320
    คาตอบแทน 532,170 171,420 511,320 14,810 0 1,229,720

    คาใช้สอย 982,500 1,007,000 673,500 0 0 2,663,000

    คาวัสดุ 314,000 156,000 126,000 0 0 596,000

    คาสาธารณูปโภค 483,600 0 25,000 0 120,000 628,600

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 0 0 20,000

งบรายจ่ายอื่น 15,000 0 0 0 0 15,000
    รายจายอื่น 15,000 0 0 0 0 15,000

รวม 9,689,170 2,642,240 4,330,060 370,130 120,000 17,151,600

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 385,980 1,710,720 2,096,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 385,980 1,710,720 2,096,700

งบดําเนินงาน 16,230 1,108,790 1,125,020
    คาตอบแทน 16,230 121,190 137,420

    คาใช้สอย 0 767,000 767,000

    คาวัสดุ 0 213,000 213,000

    คาสาธารณูปโภค 0 7,600 7,600

รวม 402,210 2,819,510 3,221,720

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 842,100 4,320,840 0 5,162,940
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 842,100 4,320,840 0 5,162,940

งบดําเนินงาน 391,210 3,559,910 100,000 4,051,120
    คาตอบแทน 109,210 194,050 0 303,260

    คาใช้สอย 267,000 1,068,390 100,000 1,435,390

    คาวัสดุ 15,000 2,180,500 0 2,195,500

    คาสาธารณูปโภค 0 116,970 0 116,970

งบเงินอุดหนุน 0 4,151,000 0 4,151,000
    เงินอุดหนุน 0 4,151,000 0 4,151,000

รวม 1,233,310 12,031,750 100,000 13,365,060

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,020,420 379,320 359,400 1,759,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,020,420 379,320 359,400 1,759,140

งบดําเนินงาน 161,340 416,440 168,110 745,890
    คาตอบแทน 86,340 148,940 48,110 283,390

    คาใช้สอย 43,000 179,500 103,000 325,500

    คาวัสดุ 32,000 88,000 17,000 137,000

งบเงินอุดหนุน 0 395,000 0 395,000
    เงินอุดหนุน 0 395,000 0 395,000

รวม 1,181,760 1,190,760 527,510 2,900,030

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 439,020 439,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 439,020 439,020

งบดําเนินงาน 28,430 28,430
    คาตอบแทน 18,430 18,430

    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 467,450 467,450

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 968,760 743,160 1,711,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 968,760 743,160 1,711,920

งบดําเนินงาน 433,000 2,271,560 522,070 3,226,630
    คาใช้สอย 293,000 1,809,000 373,000 2,475,000

    คาวัสดุ 40,000 423,000 60,000 523,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 0 0 100,000

    คาตอบแทน 0 39,560 89,070 128,630

รวม 433,000 3,240,320 1,265,230 4,938,550
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 240,000 240,000
    คาใช้สอย 240,000 240,000

รวม 240,000 240,000

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 0 366,060 366,060
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 366,060 366,060

งบดําเนินงาน 188,000 392,400 580,400
    คาใช้สอย 181,000 360,000 541,000

    คาวัสดุ 7,000 15,000 22,000

    คาตอบแทน 0 17,400 17,400

รวม 188,000 758,460 946,460

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,257,600 830,700 2,088,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,257,600 830,700 2,088,300

งบดําเนินงาน 411,800 1,379,330 1,791,130
    คาตอบแทน 104,390 143,730 248,120

    คาใช้สอย 252,000 810,600 1,062,600

    คาวัสดุ 40,000 425,000 465,000

    คาสาธารณูปโภค 15,410 0 15,410

งบลงทุน 0 9,254,000 9,254,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 9,254,000 9,254,000

รวม 1,669,400 11,464,030 13,133,430

หน้า : 9/10



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 17,500 113,500 131,000
    คาสาธารณูปโภค 17,500 17,500 35,000

    คาใช้สอย 0 96,000 96,000

รวม 17,500 113,500 131,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,354,448.22 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 148,365.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 115,056.66 700,000.00 0.00 % 700,000.00
     ภาษีป้าย 409,139.00 381,580.00 390,000.00 5.13 % 410,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 32,630.00 43,090.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,944,582.52 539,726.66 1,130,000.00 1,150,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,676.30 4,432.90 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 380,900.00 384,725.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

7,600.00 5,900.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

980.00 2,530.00 2,000.00 -10.00 % 1,800.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 6,980.00 4,810.00 4,500.00 -11.11 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,330.00 1,990.00 1,500.00 -20.00 % 1,200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,670.00 2,230.00 1,500.00 133.33 % 3,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 2,840.00 0.00 100.00 % 2,840.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,420.00 2,000.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 15,400.00 17,350.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

500.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 44,632.00 21,523.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

35,800.00 37,300.00 35,000.00 -14.29 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,400.00 4,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 500.00 500.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 1,000.00 1,000.00 500.00 200.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,819.00 23,322.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 630.00 620.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 32,835.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 6,567.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 556,139.30 519,572.90 408,000.00 400,840.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 701,194.00 743,048.00 700,000.00 5.71 % 740,000.00
     ดอกเบี้ย 869,120.25 877,551.67 600,000.00 16.67 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,570,314.25 1,620,599.67 1,300,000.00 1,440,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 10.43 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 19,900.00 203,400.00 45,000.00 11.11 % 50,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 251,530.00 9,075.00 6,000.00 -37.00 % 3,780.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 271,430.00 212,485.43 51,000.00 53,780.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 54,120.00 2,129.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 54,120.00 2,129.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 443,429.52 477,976.58 500,000.00 -12.00 % 440,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 23,352,314.71 21,695,393.46 23,500,000.00 -7.66 % 21,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,608,268.89 3,569,395.85 4,000,000.00 -12.50 % 3,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,531.22 82,495.97 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,519,822.68 7,374,537.02 8,500,000.00 -14.12 % 7,300,000.00
     คาภาคหลวงแร 80,169.01 72,220.40 70,000.00 -14.29 % 60,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 75,177.38 65,567.97 90,000.00 -27.78 % 65,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,730,849.00 2,342,501.00 2,875,600.00 -13.06 % 2,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 38,878,562.41 35,680,088.25 39,605,600.00 35,625,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 42,299,804.00 43,674,865.00 46,502,400.00 1.77 % 47,327,380.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 42,299,804.00 43,674,865.00 46,502,400.00 47,327,380.00
รวมทุกหมวด 85,574,952.48 82,249,466.91 89,000,000.00 86,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 86,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,150,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 410,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 400,840 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,840 บาท

ประมาณการขึ้นใหมในปงบประมาณปัจจุบัน

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,440,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 740,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 53,780 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 3,780 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 35,625,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 440,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 21,700,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,300,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 47,327,380 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 47,327,380 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา  ประกอบด้วย
    1. ) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนฯ ตั้งไว้  9,600,000  บาท
    2. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว ตั้งไว้  229,500  บาท
- คาหนังสือเรียน  ตั้งไว้  12,400  บาท
- อุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้  12,400  บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว้  18,600  บาท
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้  26,660  บาท
   3. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย ตั้งไว้  274,500  บาท
   4. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้ง
ไว้  661,500  บาท
   5. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา ตั้งไว้  1,927,500  บาท
   6. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา ตั้งไว้  3,800,000  บาท
   7. ) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
               - เงินเดือน และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก  ตั้งไว้  2,527,440  บาท
- เงินวิทยฐานะ สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  294,000
  บาท
- เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก  ตั้งไว้  39,000  บาท
- คาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  สําหรับผู้ดูแลเด็ก (ไมกําหนด
วุฒิ)  ตั้งไว้  1,494,240  บาท
-  คาครองชีพชั่วคราว  ตั้งไว้  48,000  บาท
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- เงินประกันสังคม พนักงานจ้างทั่วไป สําหรับ ผู้ดูแลเด็ก ( 5%คา
ตอบแทน ) ตั้งไว้  74,820  บาท
8. ) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ) ตั้งไว้  6,663,000  บาท
 9. ) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ตั้งไว้  102,000  บาท
 10. ) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูง
อายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ) ตั้งไว้  19,094,000  บาท
 11. ) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้  400,000  บาท
 12. ) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัติติยราช

นารี  ตั้งไว้  24,120  บาท
13. ) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือ
เอกหญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัติติยราชนารี  ตั้งไว้  3,700  บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 % 1,000,000

คาชําระดอกเบี้ย 131,934.9 146,754.31 150,000 -53.33 % 70,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,193 161,734 179,330 1.04 % 181,190

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,240 6,600 7,180 0.97 % 7,250

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 15,666,700 16,436,600 17,830,800 7.08 % 19,094,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,478,400 4,713,600 5,016,000 32.83 % 6,663,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 72,000 76,000 84,000 21.43 % 102,000

เงินสํารองจาย 907,801 33,439 534,930 1.46 % 542,720

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 1,160,180

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 399,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง    จังหวัดนาน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 16,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 67,468.33 71,991.93 72,300 -10.84 % 64,460

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 200,650 218,140 0.85 % 220,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

803,000 829,218 1,274,930 -100 % 0

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 180,950 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 773,031 399,888 400,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 24,073,168.23 24,257,425.24 26,767,610 29,504,700
รวมงบกลาง 24,073,168.23 24,257,425.24 26,767,610 29,504,700
รวมงบกลาง 24,073,168.23 24,257,425.24 26,767,610 29,504,700

รวมแผนงานงบกลาง 24,073,168.23 24,257,425.24 26,767,610 29,504,700
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

721,161 725,760 591,693 22.66 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 178,693 180,000 147,600 21.95 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 178,693 180,000 139,300 29.22 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 196,954 156,460 32.53 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,434,240 1,367,907 1,228,710 26.57 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,720,147 2,650,621 2,263,763 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,345,243 3,549,180 3,985,940 -6.35 % 3,733,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

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

เงินประจําตําแหนง 204,000 204,000 201,000 -7.46 % 186,000

คาจางลูกจางประจํา 542,460 282,300 295,800 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,030,380 1,003,047 1,109,100 -56.85 % 478,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 56,146 43,801 50,380 -76.18 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,262,229 5,166,328 5,726,220 4,493,580
รวมงบบุคลากร 7,982,376 7,816,949 7,989,983 7,341,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

17,150 1,393,407 957,848 -81.48 % 177,370

คาเบี้ยประชุม 0 5,687.5 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 42,000 -69.05 % 13,000

คาเชาบาน 87,750 107,000 114,000 121.05 % 252,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 79,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 77,000.25 76,947.5 107,350 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 181,900.25 1,583,042 1,231,198 532,170
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,111,357.44 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 1,027,238.88 1,120,000 -46.43 % 600,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 85,812.41 40,000 -67.5 % 13,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,122.5 13,665 30,000 16.67 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 107,460.68 54,658 87,410 68.17 % 147,000

คาใชจายในการเลือกตั้ง 0 0 118,500 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

171,455 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล 19,300 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 0 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 181,353.43 122,363.4 150,000 -1.67 % 147,500

รวมค่าใช้สอย 1,603,049.05 1,303,737.69 1,575,910 982,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 189,856 134,929 100,000 5 % 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,984 6,662 112,850 -92.02 % 9,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,768.6 29,823.1 25,000 -80 % 5,000

วัสดุกอสราง 7,684 19,992 8,700 -8.05 % 8,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,140 32,450 72,400 -64.09 % 26,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,552.2 215,632.5 260,000 -61.15 % 101,000

วัสดุการเกษตร 0 10,480 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 12,690 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,785 29,750 40,000 25 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 18,000 38,850 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุอื่น 0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 529,769.8 540,758.6 648,950 314,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 307,799.08 313,058.94 300,000 26.67 % 380,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 66,382.38 63,228.71 70,000 7.14 % 75,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,738.46 2,342.01 3,000 20 % 3,600

คาบริการไปรษณีย์ 24,877 19,708 23,859 4.78 % 25,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 7,600 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 409,372.52 405,913.26 404,459 483,600
รวมงบดําเนินงาน 2,724,091.62 3,833,451.55 3,860,517 2,312,270

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  จํานวน  2  ตัว 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน  25 ตัว 0 62,500 0 0 % 0

โตะทํางาน  จํานวน  2  ตัว 0 0 8,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 560,000 -100 % 0
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จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ

765,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน ( 
จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19  นิ้ว )  
จํานวน 3  เครื่อง

0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 ( 28หนา/นาที )  
จํานวน  1  เครื่อง

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จํานวน  3 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 765,000 62,500 640,500 0
รวมงบลงทุน 765,000 62,500 640,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี 20,000 20,000 10,000 -100 % 0

โครงการงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจคนนาน

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจใหคนนาน

20,000 15,000 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการชวยเหลือประชาชนผูยากไรและผู
ดอยโอกาส

10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 35,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 35,000 20,000 20,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกอสราง

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 15,000 15,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,521,467.62 11,747,900.55 12,526,000 9,689,170
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,153,860 1,376,520 1,739,580 -28.27 % 1,247,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินประจําตําแหนง 42,000 46,500 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,195,860 1,423,020 1,799,580 1,307,820
รวมงบบุคลากร 1,195,860 1,423,020 1,799,580 1,307,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 176,530 -70.08 % 52,820

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,400 19,800 30,000 33.33 % 40,000

คาเชาบาน 36,000 36,000 72,000 -16.67 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 18,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,450 6,500 10,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 62,850 62,300 288,980 171,420
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 480,021.46 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 285,886 532,000 -9.77 % 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

0 0 20,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 80,623.14 200,000 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,900 2,652 20,000 200 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 61,991 68,239 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ประชาคมทองถิ่นและการฝึกอบรมการจัด
ทําแผนพัฒนาทองถิ่น

12,972 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,960 9,870 20,000 -15 % 17,000

รวมค่าใช้สอย 568,844.46 447,270.14 892,000 1,007,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,465 26,870 50,000 -20 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 360 1,000 0 % 1,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 900 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 631.5 239.5 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,070 760 2,000 400 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,220 61,030 70,000 28.57 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 61,386.5 89,259.5 134,000 156,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 99,500 99,098 120,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 99,500 99,098 120,000 0
รวมงบดําเนินงาน 792,580.96 697,927.64 1,434,980 1,334,420

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ตู 5,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บานจํานวน 1 ตู 0 5,500 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 1 ตัว 0 2,700 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลม ชนิดติดฝาผนัง  จํานวน 1 ตัว 0 1,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 560,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกลองถายรูป/กลองถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล  จํานวน  1  ตัว

30,990 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (27 
หนา/นาที)

7,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,990 12,000 560,000 0
รวมงบลงทุน 48,990 12,000 560,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,037,430.96 2,132,947.64 3,794,560 2,642,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,880,820 2,032,252 2,568,075 2.16 % 2,623,440

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,500 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 258,650 265,200 270,775 3.7 % 280,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 20,770 14,220 14,220 -15.61 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,220,240 2,367,172 2,931,070 2,994,240
รวมงบบุคลากร 2,220,240 2,367,172 2,931,070 2,994,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

232,700 283,000 554,700 -41.86 % 322,520

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,060 29,640 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 128,400 150,700 163,000 -7.24 % 151,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 17,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,050 12,300 7,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 393,210 475,640 745,150 511,320
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 529,586.63 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 648,338 576,000 0 % 576,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 2,323.14 40,000 0 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 96,934.11 123,063.8 80,000 -37.5 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,630 4,900 10,000 -25 % 7,500

รวมค่าใช้สอย 639,150.74 778,624.94 706,000 673,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,101 59,203 60,000 -8.33 % 55,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,950 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,314.4 1,007.9 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,430 69,800 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 151,795.4 130,010.9 131,000 126,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 15,435 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 15,435 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 1,184,156.14 1,399,710.84 1,607,150 1,335,820

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 560,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 560,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 560,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงานบริหารงานคลัง 3,404,396.14 3,766,882.84 5,098,220 4,330,060
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 14,810

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 14,810
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 14,810

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 370,130
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งานสารสนเทศ
งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 120,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,000

รวมงานสารสนเทศ 0 0 0 120,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,963,294.72 17,647,731.03 21,418,780 17,151,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 385,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 385,980
รวมงบบุคลากร 0 0 0 385,980
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 16,230

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 16,230
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 16,230

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 402,210
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 674,520

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 305,520

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 676,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,710,720
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,710,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 79,390

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 41,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 121,190
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 576,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1.โครงการชวยเหลือประชาชน 9,050 0 0 0 % 0

2.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 2,228 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 21,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 0 6,765 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรม อปพร. รายใหมและทบ
ทวน อปพร. รายเกา

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 110,000

รวมค่าใช้สอย 11,278 6,765 20,000 767,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 12,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 213,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 7,600

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 7,600
รวมงบดําเนินงาน 11,278 6,765 20,000 1,108,790

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11,278 6,765 20,000 2,819,510
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,278 6,765 20,000 3,221,720

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,400,950 3,515,589.35 3,610,020 -78.34 % 782,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 80,500 119,000 294,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,303,023 1,420,320 1,505,880 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,900 24,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,877,373 5,138,909.35 5,493,900 842,100
รวมงบบุคลากร 4,877,373 5,138,909.35 5,493,900 842,100
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 450,320 -92.67 % 33,010

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,440 22,500 5,000 -60 % 2,000

คาเชาบาน 51,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 14,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 43,450 35,500 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 102,890 118,000 520,120 109,210
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 302,162 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 261,595 288,000 -33.33 % 192,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 5,800 18,000 177.78 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 49,350 40,914 40,000 -50 % 20,000
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โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็ก
และเยาวชน

32,974 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและเยาวชน

0 119,575 150,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

949,700 926,470 981,060 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,900 2,450 100,000 -95 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 1,349,086 1,356,804 1,577,060 267,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,207 49,221 32,000 -84.38 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 43,587.3 80,393.9 30,000 -100 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 2,258,525.48 1,938,280.84 2,151,900 -100 % 0

วัสดุกอสราง 322,129.6 5,310 12,600 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,400 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุกีฬา 9,090 0 3,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,450 33,020 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,694,989.38 2,106,225.74 2,262,900 15,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 41,197.51 37,320.56 70,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 27,931.61 30,612.87 20,000 -100 % 0
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คาบริการโทรศัพท์ 2,568 0 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 8,190.67 26,970 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 71,697.12 76,124.1 116,970 0
รวมงบดําเนินงาน 4,218,662.5 3,657,153.84 4,477,050 391,210

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 
 จํานวน 1 ตู

0 4,450 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน 2 ตัว 0 5,400 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง  จํานวน 3 ตัว 0 0 2,220 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมแบบเพดาน  จํานวน 3 ตัว 0 0 3,150 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง จํานวน 
1 เครื่อง 

0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 2 เครื่อง

0 33,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง

0 15,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (27 
หนา/นาที)

7,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

0 8,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อและติดตั้งกลองวงจรปิดพรอม
อุปกรณ์ตอพวงสําหรับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเชียงกลาง

0 56,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,100 122,850 14,870 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กกอนเกณฑ์ในวัด
คันนา

0 0 200,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

เทลาน คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเชียงกลาง

0 448,000 0 0 % 0
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ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เชียงกลาง

0 260,000 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานสบกอน 0 170,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 878,000 200,000 0
รวมงบลงทุน 10,100 1,000,850 214,870 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกรีฑา นักเรียนและประชาชน  20,000 0 0 0 % 0

โครงการเขาคายพุทธบุตรศีลธรรมนักเรียน 20,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกรีฑา กีฬา นักเรียนและ
ประชาชน  

25,000 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

0 85,000 75,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑา  นักเรียนและ
ประชาชน  

41,000 0 0 0 % 0

โครงการคายพัฒนาศักยภาพทางภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารใชในชีวิตประจําวัน
แบบเขม

20,000 0 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
  

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน

10,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมนัก
เรียน ครูและบุคลากร  

10,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน 0 88,000 39,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียน   20,000 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวัน 3,234,120 3,775,420 3,936,520 -100 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

250,000 0 0 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

362,260 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 4,032,380 3,948,420 4,050,520 0
รวมงบเงินอุดหนุน 4,032,380 3,948,420 4,050,520 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 13,138,515.5 13,745,333.19 14,236,340 1,233,310
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 2,527,440

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 294,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,427,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 4,320,840
รวมงบบุคลากร 0 0 0 4,320,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 168,050

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 194,050
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 100 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,021,390

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,068,390
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 18,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 2,122,500

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,180,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 20,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 26,970

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 116,970
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 3,559,910

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน 0 0 0 100 % 70,000

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 4,011,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 4,151,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 4,151,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 12,031,750
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 100,000
รวมแผนงานการศึกษา 13,138,515.5 13,745,333.19 14,236,340 13,365,060

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,608,915.71 1,082,495 1,318,368 -34.16 % 868,020

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

67,200 16,624 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 101,152.37 16,624 79,200 7.58 % 85,200

คาจางลูกจางประจํา 260,280 273,480 286,740 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 366,530 293,531 274,560 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 32,890 17,501 12,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,436,968.08 1,700,255 2,038,068 1,020,420
รวมงบบุคลากร 2,436,968.08 1,700,255 2,038,068 1,020,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

6,000 0 209,980 -82.69 % 36,340

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,200 8,700 -77.01 % 2,000

คาเชาบาน 0 6,838 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,450 39,500 34,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,450 49,538 301,130 86,340
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,661,323.99 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 692,001 864,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:29 หนา : 31/82



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

คาจางเหมาบริการสําหรับสํารวจขอมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วร
ขัตติยราชนารี

0 2,475 5,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 17,493.99 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ 0 919,566 989,352 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 34,614.15 25,156 40,000 -75 % 10,000

โครงการรักษ์ตนไม รักสิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 116,880.81 46,740 80,000 -96.25 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 1,812,818.95 1,703,431.99 1,998,352 43,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,105 29,927 25,000 -80 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 47,730 31,768 13,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 9,653 50,555 3,000 566.67 % 20,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,720 15,800 60,980 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 357,736.8 224,255.8 350,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,700 65,886 60,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 21,220 29,820 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,330 37,380 25,000 -72 % 7,000

รวมค่าวัสดุ 524,194.8 485,391.8 566,980 32,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 27,009.77 13,928.97 20,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 22,173.93 8,175.55 9,600 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,183.7 22,104.52 29,600 0
รวมงบดําเนินงาน 2,426,647.45 2,260,466.31 2,896,062 161,340

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อพัดลม(ชนิดติดฝาผนัง) จํานวน 1 ตัว 0 1,300 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ  จํานวน 1 ตัว 0 1,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด 1  ตัน    
จํานวน  1  คัน

0 0 560,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยแบบละเอียด 
(ULV) จํานวน 1 เครื่อง

0 58,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

15,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)

2,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 
1 เครื่อง

0 4,200 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,300 0 0 0 % 0

จัดซื้อพรอมติดตั้งกลองวงจรปิด  จํานวน 1 
ชุด

0 13,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,500 78,900 560,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

ตอเติมกันสาดตลาดสดเทศบาลตําบล
เชียงกลาง บานสบกอน หมูที่ 11 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 204,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:29 หนา : 34/82



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

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงผนังโรงฆาสัตว์ 50,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆา
สัตว์เทศบาลตําบลเชียงกลาง

170,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 220,000 0 204,500 0
รวมงบลงทุน 240,500 78,900 764,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน

25,000 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ( บานนาหนุน )

7,500 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ( บานดอนสบเปือ )

7,500 0 0 0 % 0
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โครงการชวยลดการติดเอดส์จากแมสูลูก
สภากาชาดไทย พระเจาวรวงศ์เธอพระองค์
เจาโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  ( บาน
ศรีอุดม )

9,000 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ( บานคันนา )

10,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 380,000 380,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  ( บานป่าแดง )

11,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  ( บานหวยเลื่อน )

9,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ( บานสันทนา )

11,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( บานศรีอุดม )

11,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติดTo Be Number One  ( บานพูล )

10,000 0 0 0 % 0
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โครงการรณรงค์และแกไขปัญหายาเสพ
ติดTo be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  ( 
บานหนองแดง )

9,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ( บานเชียง
โคม )

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ( บาน
เจดีย์ 2 ) 

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บานน้ําคา 
)

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บานพูล )

10,000 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( บานสบ
กอน 3 )

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานเจดีย์ 1 )

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานดอนสบเปือ )

12,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานรัชดา 1 )

10,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานสบกอน 1 )

5,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานหนองแดง )

10,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม  ( บานหวยเลื่อน )

10,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ( บานรัชดา 2 )

10,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ( บานวังวา )

10,500 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม ( บานสบกอน 2 )

5,000 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประ
สง  ( บานเจดีย์ 2 )

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานเจดีย์ 1 )

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานเชียงโคม )

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานนาหนุน )

12,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานป่าแดง )

8,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานรัชดา 1 )

9,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานรัชดา 2)

9,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานวังวา )

9,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานสบกอน 1 )

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานสบกอน 2 )

15,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานสบกอน 3 )

15,000 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์  ( บานสันทนา )

8,500 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ ( บานคันนา ) 

10,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ ( บานน้ําคา )

15,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 405,000 380,000 395,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 405,000 380,000 395,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,509,115.53 4,419,621.31 6,093,630 1,181,760
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 379,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 379,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 115,940

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 148,940
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการแกไขปัญหาขยะ 13,650 41,801 10,000 -100 % 0

โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค

0 0 2,000 -100 % 0

โครงการทําแนวกันไฟป่ามอนพระเจาบาน
เจดีย์

2,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือ
ติดตอ

39,550 49,472 60,000 -100 % 0

โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือ
ติดตอ

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการป้องกันและตอตานยาเสพติดใน
เขตเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและตอตานยาเสพติดใน
เขตเทศบาลฯ

8,895 0 2,000 -100 % 0

โครงการรักษ์ตนไม รักสิ่งแวดลอม 2,000 7,780 3,000 -100 % 0

โครงการรูทันเอดส์กับเทศบาลตําบล
เชียงกลาง

4,750 7,050 3,000 -100 % 0

โครงการรูทันเอดส์กับเทศบาลตําบล
เชียงกลาง

0 0 0 100 % 7,500

โครงการสงเสริมสุขภาพ/พัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ

6,910 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจา
นองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัติติยราชนารี  

0 0 25,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน ศาสตร
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

0 0 0 100 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

27,422 0 0 0 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 3,300 3,160 4,000 -100 % 0

โครงการสุขาภิบาลอาหาร 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 108,477 109,263 109,000 179,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 88,000
รวมงบดําเนินงาน 108,477 109,263 109,000 416,440
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน

0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 0 100 % 380,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 395,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 395,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 108,477 109,263 109,000 1,190,760
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 359,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 359,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 359,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,110
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,110
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 103,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 17,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 168,110

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 527,510
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,617,592.53 4,528,884.31 6,202,630 2,900,030
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 439,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 439,020
รวมงบบุคลากร 0 0 0 439,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 18,430

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 18,430
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 28,430

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 467,450
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 467,450
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 288,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 293,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 433,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 433,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 260,280

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 295,800

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 388,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 968,760
รวมงบบุคลากร 0 0 0 968,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 39,560

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 39,560
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 768,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ 0 0 0 100 % 900,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

โครงการแกไขปัญหาขยะ 0 0 0 100 % 13,000

โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 93,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,809,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 423,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 2,271,560

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 3,240,320
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 570,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 172,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 743,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 743,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 31,070

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 89,070
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 288,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 373,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 522,070

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 1,265,230
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 4,938,550
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ 0 24,845 40,000 25 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพแกคนพิการ  สตรี  ผู
สูงอายุ  ผูดอยโอกาส

31,047 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 31,047 24,845 40,000 240,000
รวมงบดําเนินงาน 31,047 24,845 40,000 240,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 31,047 24,845 40,000 240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 31,047 24,845 40,000 240,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 96,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

6,510 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 6,510 0 60,000 181,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุกีฬา 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 7,000
รวมงบดําเนินงาน 6,510 0 60,000 188,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 6,510 0 60,000 188,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 366,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 366,060
รวมงบบุคลากร 0 0 0 366,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 15,400

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 17,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- โครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 105,700 0 0 0 % 0

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 48,000 0 80,000 -100 % 0

- โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 97,730.83 72,572 80,000 -100 % 0
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- โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต์

161,335 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

0 0 0 100 % 325,000

โครงการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

0 161,635 450,000 -100 % 0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

0 0 5,130 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 412,765.83 234,207 615,130 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 412,765.83 234,207 615,130 392,400

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 412,765.83 234,207 615,130 758,460
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 419,275.83 234,207 675,130 946,460
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,442,734 1,601,520 2,107,045 -43.16 % 1,197,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 150,650 157,200 166,680 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 8,770 2,220 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,644,154 1,802,940 2,333,725 1,257,600
รวมงบบุคลากร 1,644,154 1,802,940 2,333,725 1,257,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 189,090 -73.25 % 50,590

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 35,520 30,100 -33.55 % 20,000

คาเชาบาน 66,000 90,000 90,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 33,800
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,750 5,070 31,450 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 78,750 130,590 340,640 104,390
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 724,531.26 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 783,079 1,099,913 -82.54 % 192,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

0 11,111.26 72,200 -72.3 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 33,532 52,232 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 397,550 445,920 230,000 -91.3 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,155,613.26 1,292,342.26 1,412,113 252,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,498 45,486 43,254 -53.76 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,945 287,195 249,150 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 1,057 0 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 259,491 297,045 73,028 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 21,000 5,600 20,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:29 หนา : 57/82



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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,398.7 50,560.2 80,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 137,800 16,885 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,440 59,690 43,990 -54.54 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 740,629.7 762,461.2 529,422 40,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 85,060.38 64,865.99 90,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,704 15,408 15,410 0 % 15,410

รวมค่าสาธารณูปโภค 92,764.38 80,273.99 105,410 15,410
รวมงบดําเนินงาน 2,067,757.34 2,265,667.45 2,387,585 411,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา  จํานวน 1 คัน

0 40,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง  จํานวน 
2 เครื่อง

0 19,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

0 29,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  3   เครื่อง 

0 0 90,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

15,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา แบบ Network สําหรับ
กระดาษ A3

51,200 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) 
จํานวน  2  เครื่อง

0 0 17,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 
 1  เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,300 2,400 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน  3  เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 69,300 91,700 125,300 0
รวมงบลงทุน 69,300 91,700 125,300 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,781,211.34 4,160,307.45 4,846,610 1,669,400
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 830,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 830,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 830,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 34,930

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 143,730
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 585,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 810,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 425,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,379,330

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

 - โครงการกอสรางถนน คสล. จากซอย 7 
ถึงนาป่าเลา   บานนาหนุน   หมูที่ 2  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

162,500 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสรางถนน คสล. จากดงวังวา
ถึงสะพานลําน้ําเปือ   บานหวยเลื่อน   หมู
ที่ 6  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

111,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนน คสล. จากสวนนาย
รัชกฤษ พุมพันธชาติ ถึงสวนนายบุญทา 
ฝีปากเพราะ   บานรัชดา   หมูที่ 15  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

354,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนน คสล. จากเหมือง
ทุงคุม ถึงสะพานสายรุง   บานเชียงโคม   
หมูที่ 2  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

237,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนนคสล. จากโกดัง สจ
.ณัฐชัย ถึงสวน รตท.ภานุวัฒน์ ถึงบานนาย
จรัญ แสงรัตน์   บานเจดีย์   หมูที่ 10  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

245,692 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนนคสล. จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกาถึงถนนสายบานเชียง
โคม-สรอยพราว   บานเจดีย์   หมูที่ 3  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

291,800 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสรางถนนคสล. ซอย 9  บาน
น้ําคา  หมูที่ 1  ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

300,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนนคสล. สายนาทุงเปือ 
ตลอดสาย   บานหนองแดง  หมูที่ 1  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

276,700 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางถนนบดอัดลูกรัง ถมดิน 
กรวด ทราย พรอมทอลอดเหลี่ยมเขาสูพื้นที่
ทําการเกษตรสายนาเดน บานคันนา  หมูที่ 
2  ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

296,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางพนังกันน้ํากัดเซาะถนน
หวยกลอย  บริเวณที่นานายเฉลิม  อินตะ
เมา   บานศรีอุดม  หมูที่ 1  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

355,400 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางพนังป้องกันตลิ่งพัง
ลําหวยน้ําจังบริเวณหนาตลาดสดบานพูล  
บานพูล  หมูที่ 3  ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

192,500 0 0 0 % 0
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- โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบ
มีฝาปิดชวงขางโกดังแสงทอง ถึงลําหวย  
บานสบกอน   หมูที่ 5  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

116,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. 
พรอมฝาปิด จากหนาบานนายวิวัชชัย เดือด
ดี ถึงลําน้ําเปือ   บานป่าแดง   หมูที่ 8  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

204,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากสาม
แยก ตชด.ถึงลําหวยขางบาน ดต.ประชุม 
คงทัพ   บานสบกอน   หมูที่ 11  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

190,000 0 0 0 % 0

- โครงการกอสรางลําเหมือง คสล. สายนา
นายอัมรินทร์ สิงห์ธนะ-นานายวิเชียร โน
ราช   บานlสันทนา  หมูที่ 4  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

119,000 0 0 0 % 0

- โครงการเทลานคอนกรีตชวงหนาโรงเรียน
ไตรราษฎร์สามัคคี ชวงหนาบานนายแสวง 
จักอะโน   บานงิ้ว   หมูที่ 9  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

79,000 0 0 0 % 0

กอสรางถนน  คสล. ชวงโกดังนายอนุสรณ์  
ปันหลา  ถึงถนนสูพื้นที่ทําการเกษตร  บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 468,000 -100 % 0
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กอสรางถนน คสล. จากบานนายยัง  พงษ์
ขัน  ถึงถนน สายนาน - ทุงชาง  บานเจดีย์  
หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง 
 จังหวัดนาน

0 0 473,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. จากหนาบานนายสม
เกียรติ  ฝีปากเพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ บาน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 442,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. ซอย 10  บานน้ําคา  
หมู 1 ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 275,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. ทางไปบอน้ําแกว บาน
ศรีอุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 338,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. พรอมบันไดลงสูนาทุงพู
ล ชวงบานนายชินดนัย  การินทร์  ถึงลํา
หวยพูล  บานพูล  หมู 3  ตําบลพญาแกว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 292,400 -100 % 0

กอสรางถนน คสล. สายนาทุงเปือ  ตลอด
สาย  บานหนองแดง  หมู 1  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 348,000 -100 % 0
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กอสรางถนน คสล. สายน้ําเป้า จากนานาย
มา  เวทํา  ถึงที่นานายจันทร์  อุนใจ  บาน
เจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 325,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.ขางรานสะดวกซื้อ  บาน
สบกอน  หมู 11  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 214,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.ขางเหมืองซอย 7  บาน
น้ําคา  หมู 1 ตําบลพญาแกว  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 104,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.จากดงวังวาถึงสะพานลํา
น้ําเปือ  บานหวยเลื่อน หมู 6  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 147,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.จากบานนางอัมพรรณ  
ถึงบาน ร.ต. วิโรจน์  ถึงลําน้ําเป้า  บาน
เจดีย์  หมู 10  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 477,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.ชวงนานายแกว อินทํา 
ถึงลําน้ํากอน บานสบกอน  หมู 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 793,000 -100 % 0

กอสรางถนน คสล.ซอย 6  บานน้ําคา  หมู 
1 ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 316,000 -100 % 0
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กอสรางถนน คสล.สายหนองโคง  บานสบ
กอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 300,000 -100 % 0

กอสรางถนนคสล.บอขยะหมูบานถึงถนน
พระธาตุดอยแกว-นาหนุน  บานป่าแดง  
หมู 8  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 314,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวน ร
.ต.อ.ภานุวัฒน์ เวทํา 
ถึงสวนนางละมัย จุกัณฑา บานเจดีย์ ม.10 
ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 486,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวน
นางอมรา อมรฬุฒิพงค์ ถึงที่ทํากินของบาน
เจดีย์ บานเจดีย์ ม.3 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 486,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนา
บาน
นายสมเกียรติ ฝีปากเพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ 

บานรัชดา ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงขาง
บานนางมณีศรี  แสงอินทร์ ถึงแสงทอง
รีสอร์ท บานสบกอน ม.5 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 386,000
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวง
สะพานลําน้ําเปือ-บานหวยเลื่อน บานป่า
แดง ม.8 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 805,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 
บานน้ําคา ม.1 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ
.นาน

0 0 0 100 % 855,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสูที่
ทํากินจากนานายสมเร็จ  ปัญญาฟู ถึงถนน
สายนาน-ทุงชาง นานายศรีนวล มาไกล 
บานเจดีย์ ม.3 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ
.นาน

0 0 0 100 % 499,000

กอสรางถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ทับผิว
ถนนคอนกรีต  ถนนสายหลักบานดอนสบ
เปือตลอดสาย  บานดอนสบเปือ  หมู 7  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 292,000 -100 % 0

กอสรางรางระบายน้ํา ชวงบานนายสมบูรณ์ 
  อินทําถึงบานนางละมัย  เวทํา  บานสบกอ
น  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 160,000 -100 % 0

กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1 ถึง สหกรณ์
เชียงกลาง(ทั้งสองขาง) 
บานนาหนุน  ม.2 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

0 0 0 100 % 356,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:29 หนา : 68/82



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

กอสรางรางระบายน้ําชวงบานนางจารี 
ฝีปากเพราะถึงบานนายชวน ซอนพุฒิ  บาน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 483,000 -100 % 0

กอสรางรางระบายน้ําชวงสามแยกบานนาย
สัมพันธ์  ซอเสียง  ถึงลําหวยขางที่วาการ
อําเภอเชียงกลาง  บานสบกอน  หมู 11  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 180,000 -100 % 0

กอสรางรางระบายน้ําบานนายไสวถึงดงเสื้อ
บาน บานดอนสบเปือ ม.7 ต.เปือ อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 484,000

กอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปิดจากบาน
นายสมพงษ์ อินทํา ถึงชัชวาลย์เมทัลชีท 
บานคันนา ม.2 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ
.นาน

0 0 0 100 % 293,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. จากหนองหมมา
ถึงนานางภาณิชา สุโรพันธ์  สายนาดอนใต 
บานเชียงโคม ม.2 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 500,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. ชวงนานางสมหวัง 
สิงห์ธนะ ถึงนานายสุวิทย์ สิงห์ธนะ
บานสันทนา ม.4 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

0 0 0 100 % 315,000
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. นาวัดหางชวงนา
นางอัมรา ถึงถนนสายนาน-ทุงชาง
บานเจดีย์ ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

0 0 0 100 % 234,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. สายนาแพะ ชวง
นานายสวัสดิ์-นานายสาย 
บานเจดีย์  ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

0 0 0 100 % 141,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. หนองโคงลงน้ํา
นาน บานสบกอน ม.13 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 960,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล.ลําหวยมะคา ขาง
นานายสุนทร กลัดคํา สงน้ําเขาสูที่ทําการ
เกษตรนาทุงป่าบง และนาทุงตนเกี๋ยงตลอด
สาย บานศรีอุดม ม.1 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 490,000

กอสรางลําเหมือง คสล. บริเวณที่นานายอิน
เขียน  ถึงนานายสนิท  จักรอะโน  บานศรี
อุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 153,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล. สายนาตีนดอย  นา
ทุงเปือ  บานหนองแดง  หมู 1  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 471,000 -100 % 0
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กอสรางลําเหมือง คสล. สายนาทุงเหลา
ตลอดสาย  บานเชียงโคม  หมู 2  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 390,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล. เหมืองดอนครูบา 
จากถนนสายนาน-ทุงชางถึงนานายธวัช  
แสงรัตน์  บานเจดีย์  หมู 3  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 414,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล.ดอนตนไฮ จากนา
นางพิน  ปันหลา  ถึงนานายประดิษฐ์  
ละมอม บานเจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

0 0 280,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล.นาป่าบง  บานศรี
อุดม  หมู 1  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 427,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล.รูปตัว U สายนาริม
ป่า  บานคันนา หมู 2 ตําบลพญาแกว  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล.ลําเหมืองกลาง  
พรอมกอสรางอุโมงค์ลอดเหลี่ยม พรอม
เรียงกลองเกเบี้ยนลําหวยงิ้ว บานงิ้ว  หมู 9  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 738,000 -100 % 0
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กอสรางลําเหมือง คสล.สายนาแพะ ชวงนา
นายปฐมภพ-นานายคํา บานเจดีย์  หมู 10  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 496,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมือง คสล.หนองโคงลงน้ํานาน 
 บานสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 286,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมืองเกามวงจากที่นานายสวาท 
 วรกมลธรรมถึงถนนสายนาน-ทุงชาง  บาน
เจดีย์  หมู 3  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 195,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมืองชวงนานางสมัย  สิทธิการ
ถึงนานายพล  อินทํา  บานสบกอน  หมู 13 
 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 203,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมืองซอย 7  บานน้ําคา  หมู 1 
ตําบลพญาแกว  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 541,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมืองดอนเหมืองใหญ  ชวงนา
นายแตง  อินทํา  ถึงวัดหาง ( ดอนครูบา ) 
บานสบกอน  หมู 13  ตําบลเชียงกลาง  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน     

0 0 627,000 -100 % 0
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กอสรางลําเหมืองไสไกชวงนานายสนอง  
จิตตรง  ถึงนานายพินิจ  จิตตรง  เสนใตวัด
จอมราษฎร์  บานวังวา  หมู 5  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 126,000 -100 % 0

กอสรางลําเหมืองหวยขางอําเภอบาน
อาจารย์กฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ บานสบกอ
นม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 417,000

ขยายไหลทาง 2 ขาง ชวงขางรานแสงทอง
วัสดุกอสรางถึงแยกหนาโครงการฯ  บาน
สบกอน  หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 331,000 -100 % 0

ขยายไหลทาง 2 ขาง ชวงบานนางสรอยคํา 
อินทําไปถึงหนาโรงฆาสัตว์  บานสบกอน  
หมู 5  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 228,000 -100 % 0

ขยายไหลทางจากซุมประตูวัดคันนาถึงทาง
เขาวัดคันนา บานคันนา ม.2 ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 398,000

ขยายไหลทางชวงบานนายสงวน  อินทํา - 
นายวิทยา  จิณะแสน  บานสบกอน  หมู 5  
ตําบลเชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 0 158,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:29 หนา : 73/82



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

โครงการกอสราง/ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ภายในหมูบานใหเป็นถนนลาดยางแอ
สฟัลติกส์ทุกสาย/ซอยภายในหมูบาน(ซอย 
1,2,3,4,5,6)   บานรัชดา   หมูที่ 11  ตําบล
เปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

319,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.  จากดงวังวา 
ถึง สะพานลําน้ําเปือ บานหวยเลื่อน หมู 6 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 156,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนาย
ยัง พงษ์ขัน ถึง ถนนสายนาน-ทุงชาง บาน
เจดีย์ หมู 10 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 467,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกาถึงถนนสายบานเชียง
โคม-สรอยพราว บานเจดีย์ หมู 3 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 272,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ชวง บานนาย
อนันต์-ถนนป่าสุสานบานเจดีย์ บานสบกอน 
หมู 5 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 534,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน ร
ตอ.ณรน พันจุย บานสบกอน หมู 11 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 92,500 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนน คสล.จากหนาศาล
เจาพอพญาธร ถึง ทุงนา บานคันนา บานพู
ล หมู 3 ตําบลพญาแกว อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 119,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล.บอขยะหมูบาน 
ถึง ถนนพระธาตุดอยแกว ถึงบานนาหนุน 
บานป่าแดง หมู 8 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 122,000 0 0 % 0

-โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลติกส์
ทับผิวถนนคอนกรีตถนนสายหลักบานดอน
สบเปือตลอดสาย   บานดอนสบเปือ  หมูที่ 
7  ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

196,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางทอเหลี่ยมขามหวยมะคา 
บานศรีอุดม หมู 1 ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 144,200 0 0 % 0

โครงการกอสรางฝาปิดลําเหมืองถนนชวง
บานนายอธิพงษ์-บานนางกัญญา  บานงิ้ว 
หมู 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 73,760 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบมี
ฝาปิดขางบานนางพลอย โนราช บานป่า
แดง หมู 8 ตําบลเปืออําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน 

0 149,726 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําขางบานนาง
นํา  พรมมา-ถนนใหญ  บานสบกอน หมู 
13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 184,612 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําจากบานนาย
ชัย ซอนพุฒ ถึง บานนายแกว สุทธการ 
บานรัชดา หมู 15 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 144,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําชวงบานนาย
เหรียญ ตีระชิ้น ถึง ขางบานนายณรงค์ ทอง
สุข บานรัชดา  หมู 15 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 255,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําบานนางปิยะ
ภรณ์ อุนใจ ถึงบานนายศิลป์ ใจประสงค์ 
บานสบกอน หมู 13 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน  

0 60,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมือง คสล. ทุงวา ขาง
วัดจอมราษฎร์ ชวงนานางวันดี หารตะ ถึง
นานางพิกุล โนราช   บานวังวา  หมูที่ 5  
ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

104,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมือง คสล. สายนาทุง
เหลาตลอดสาย บานเชียงโคม หมู 2 ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 405,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางลําเหมือง คสล.ทุงวา ขาง
วัดจอมราษฎร์ ชวงนานางวันดี หารตะ ถึง 
นานางพิกุล โนราช บานวังวา หมู 5 ตําบล
เปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 141,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมือง คสล.สายฝายน้ํา
เปือ ถึงนานายสนอง จิตตรง บานสันทนา 
หมู 4 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัด
นาน

0 155,300 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมือง หวยหินบาน ผช
.รัชนก ณ นาน ถึง บานครูวีณา ไชยยงค์ 
บานสบกอน หมู 11 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 316,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมืองคสล. สายนาริม
ป่า บานคันนา หมู 2 ตําบลพญาแกวอําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดนาน  

0 888,800 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมืองคสล.ชวงนานาย
สวาท  วรกมลธรรม  ถึงถนนสายนาน-ทุง
ชาง บานเจดีย์ หมู 3 ตําบลเชียงกลาง 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 240,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางลําเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณที่นานายอินเขียน ถึง นานาย
สนิท จักอะโน บานศรีอุดม หมู 1 ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 233,500 0 0 % 0
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โครงการกอสรางอุโมงค์ลําเหมืองใหญ
บริเวณหนาบานนายติ๊บ ใจบุญ บานสบกอ
น หมู 13 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 91,500 0 0 % 0

โครงการขยายไหลถนน คสล. จํานวน 2 
ชวง บานสบกอน    หมูที่ 13  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

326,000 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหลทาง คสล. จํานวน 2 
ชวง   บานสบกอน   หมูที่ 5  ตําบล
เชียงกลาง  อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน 

311,128 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสวนนายชู
พงษ์ ปัตถมสิงห์ไทย บานรัชดา หมู 15 
ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 94,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันตลิ่งพังลําน้ําลอม บานนา
หนุน หมู 2 ตําบลเปือ อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน 

0 255,000 0 0 % 0

โครงการเรียงกลองแกเบี้ยนชวงนานาย
ธนวัต ขอดเตชะ ถึง บานนายธนพล ขอดเต
ชะ บานงิ้ว หมู 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 79,000 0 0 % 0

โครงการเรียงกลองหินแกเบี้ยนป้องกันตลิ่ง
พังลําน้ํากอน บานน้ําคา หมู 1 ตําบลพญา
แกว อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 485,000 0 0 % 0
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชวง
บานนายจําเนียร  ฝีปากเพราะ  ถึงถนนสาย
รัชดา-ป่าแดง บานรัชดา  หมู 11 ตําบลเปือ 
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 523,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชวง
บานนายชํานาญ คําศรี ผานสระน้ําหนอง
แดง ถึง บานนางสุพรรษา เขื่อนทะนะ บาน
หนองแดง หมู 1 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 529,000 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายหลักบานดอนสบเปือตลอดสาย  บาน
ดอนสบเปือ หมู 7 ตําบลเปือ อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 303,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนน ซอย 5 และซอย 2 บานพูล ม
.3 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 388,000

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมูบานให
เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอย 4  บาน
รัชดา  หมู 11  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 533,700 -100 % 0

ปรับภูมิทัศน์รอบสระประจําหมูบาน บาน
รัชดา  หมู 15  ตําบลเปือ  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 136,800 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ป้องกันตลิ่งพังลําน้ําลอม  บานนาหนุน  
หมู2   ตําบลเปือ  อําเภอเชียงกลาง  
จังหวัดนาน

0 0 260,000 -100 % 0

เรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต  
ขอดเตชะถึงนานายธนพล  ขอดเตชะ  บาน
งิ้ว  หมู 9  ตําบลเชียงกลาง  อําเภอ
เชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 409,000 -100 % 0

เรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต ขอด
เตชะถึงนานายธนพล ขอดเตชะ
บานงิ้ว ม.9 อ.เชียงกลาง จ.นาน

0 0 0 100 % 262,000

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายใน
หมูบาน  บานสันทนา  หมู 4  ตําบลเปือ  
อําเภอเชียงกลาง  จังหวัดนาน

0 0 152,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,786,720 7,514,898 14,792,900 9,254,000
รวมงบลงทุน 4,786,720 7,514,898 14,792,900 9,254,000

รวมงานก่อสร้าง 4,786,720 7,514,898 14,792,900 11,464,030
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,567,931.34 11,675,205.45 19,639,510 13,133,430

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 17,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 17,500
รวมงานตลาดสด 0 0 0 17,500

งานโรงฆ่าสัตว์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา 0 0 0 100 % 96,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 96,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 17,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 113,500

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 0 0 0 113,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 131,000
รวมทุกแผนงาน 68,822,103.15 72,120,396.22 89,000,000 86,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเชียงกลาง

อําเภอเชียงกลาง   จังหวัดนาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 86,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 29,504,700 บาท
งบกลาง รวม 29,504,700 บาท

งบกลาง รวม 29,504,700 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(ธกส.)สาขาเชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเป็นคาลง
ทุน เลขที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
  งวดที่ 9 (จากทั้งหมด 10 งวด)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(ธกส.)สาขาเชียงกลาง ตามหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเป็นคาลง
ทุน เลขที่ 800070668350  ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
  งวดที่ 9 (จากทั้งหมด 10 งวด)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 181,190 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจางสําหรับ
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางและเงินเพิ่มคาครองชีพที่
จายใหแกพนักงานจางเทศบาลตําบลเชียงกลาง 
* กรณีพนักงานจางตําแหนงผูดูแลเด็ก จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หากมีความจํา
เป็นตองเบิกจายกอนไดรับการจัดสรรใหดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
**เบิกจายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่
แกไขเพิ่มเติม , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท.0809.5/ว9 ลงนที่ 22 มกราคม 2557, 
หนังสือสํานักงานก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวของ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,250 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป  ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป ( คาจางของพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปทั้ง
ป = 3,623,760 x 0.2% = 7,247.52 ) 
*ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561และที่แกไขเพิ่ม
เติม , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว4172 ลว.24 ธ.ค.61  และหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของกําหนด
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 19,094,000 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
** กรณีผูขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทั้งนี้ตองไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว 
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หวงป 2565
 หนา  165  ขอ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 6,663,000 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
** กรณีผูขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทั้งนี้ตองไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว 
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หวงป 2565
 หนา  165  ขอ 1

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:29:58 หนา : 3/145



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542  
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
** กรณีผูขอรับการขึ้นทะเบียนใหมจะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทั้งนี้ตองไมเบิกจาย
เกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว 
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หวงป 2565
 หนา  165  ขอ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 542,720 บาท

เพื่อเป็นรายจายกรณีที่มีความจําเป็นตามความเหมาะสม สําหรับ
การอนุมัติใหเป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 64,460 บาท

คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 0.00167 ของรายรับจริงของปงบ
ประมาณที่ผานมา ป 2563 รายรับจริง (ไมรวมเงินกู จายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ) จํานวน  38,596,797.91 บาท คํานวณแลวเป็นเงิน
บํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย
ปงบประมาณ 2565 จํานวน 64,456.65 บาท 
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 399,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินบําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจางประจําที่ออก
จากงาน และมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จรายเดือน จํานวน 2 ราย  ดัง
นี้
1.) นางธนพร  เครือสาร  
2.) นายสมพุฒิ  ฝปากเพราะ  
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของ
หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,160,180 บาท

คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 จากประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งตั้งประมาณการรายรับไว (ไม
รวมรายไดจากพันธบัตร, เงินกู, เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุด
หนุนฯ) จํานวน 38,672,620 บาท คิดเป็นเงิน 1,160,178.60
 บาท
* โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง  การหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขาเป็นกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว3466 ลว. 29 ต.ค
. 61 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 2305 ลว. 26 ก.ค. 61 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เทศบาลตั้งสมทบไมนอยกวารอยละ 50 
(กรณีรายไดของ อปท. ไมรวมเงินอุดหนุน สูงกวา 20 ลาน
บาท) ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ( จํานวนประชากรที่ใชในการสมทบงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 = 9,635 คน )
* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
 , ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกําหนด
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,689,170 บาท

งบบุคลากร รวม 7,341,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี 
* โดยใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และ ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี, รอง
นายกเทศมนตรี 
* โดยใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี, รองนายก
เทศมนตรี 
* โดยใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี การจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการ, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
* โดยใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
* โดยใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,493,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,733,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงานเทศบาล  ตั้ง
ไว  3,733,020 บาท สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  3,128,040  บาท 
- ตําแหนงปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงรองปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงนิติกร  จํานวน 1 อัตรา
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  382,740
 บาท
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  222,240 บาท
- ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร  สําหรับตําแหนงปลัด
เทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร  สําหรับ
- ตําแหนงปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงรองปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 478,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน  3 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

งบดําเนินงาน รวม 2,312,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 532,170 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 177,370 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  ตั้งไว 177,370
 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  151,720  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  16,230
 บาท
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  9,420 บาท
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจํา
เทศบาล และคณะ กรรมการอื่นๆ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และ ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม กรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ  ตั้งไว 13,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  3,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  10,000
 บาท
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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คาเชาบาน จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได ตั้ง
ไว 252,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  156,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  60,000
 บาท
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  36,000 บาท
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 79,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9
 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 982,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 384,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการชวยปฏิบัติงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
2) จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป(รับ-สง
เอกสาร) จํานวน 1 อัตรา
3) จางเหมาบริการชวยงานเลขานุการและกิจการสภา จํานวน 1
 อัตรา
4) จางเหมาบริการปฏิบัติงานนิติการ จํานวน 1 อัตรา
และกําหนดใหแบงจายในอัตราเดือนละไมเกิน 9,000บาท/คน ตั้ง
ไว 216,000 บาท 
เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน 10,000 บาท 
2.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  3,000 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

1.)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวยและคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
 ** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว . 5 ก.พ. 63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

2.) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ตั้งไว 15,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม สภาฯหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
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การที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว.5 ก.พ.63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

3.) คาใชจายในพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี ตั้งไว 10,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาพานพุม วัสดุอุปกรณตางๆ หรืออื่นๆที่จําเป็นใน
การดําเนินพิธี ทางศาสนาและงานรัฐพิธีตางๆของ อปท.
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 2555 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 147,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ   ตั้งไว  147,000
  บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  107,000
  บาท  ประกอบดวย
- ฝ่ายการเมืองและสภาทองถิ่น  จํานวน  67,000 บาท
- ฝ่ายประจํา  จํานวน  40,000  บาท
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  30,000
  บาท
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  10,000  บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
หรือ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 99 ขอ 2
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

โครงการวันทองถิ่นไทยและวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา  99  ขอ 1
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใช จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการ แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 147,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  ตั้งไว 147,500 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  140,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  5,000
 บาท
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  2,500 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 314,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 105,000 บาท

ตั้งไว 105,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  80,000  บาท
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  20,000
 บาท
3.) หนวยงานกองคลัง  จํานวน  5,000 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 9,000 บาท

ตั้งไว 9,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  7,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  2,000
 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุกอสราง จํานวน 8,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:29:58 หนา : 18/145



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 26,000 บาท

ตั้งไว 26,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  25,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  1,000
 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
****กรณียางรถยนตใหจัดซื้อยางตามที่ทางราชการกําหนดหรือ
อายุนับแตวันผลิตไมเกิน 4 เดือน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 101,000 บาท

ตั้งไว 101,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  100,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  1,000
 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

สําหรับหนวยงาน  กองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ  จํานวน 5,000 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท  สําหรับ
1.) หนวยงานสํานักปลัดเทศบาลฯ  จํานวน  30,000  บาท 
2.) หนวยงานกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  จํานวน  20,000
 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 483,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลเชียงกลาง โดยใหหนวยงาน
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง โดยใหหนวยงานกําหนด
มาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผลการดําเนินงานทุก
ไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาลตําบลเชียงกลาง  
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเชียงกลางสําหรับเป็น
คาใชจายในการดําเนินการโครงการงานรัฐพิธี 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
  หนา 100  ขอ 3
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โครงการจัดงานประเพณีและของดีเมืองนานธารน้ําใจคนนาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเชียงกลางสําหรับเป็น
คาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีและของดี
เมืองนานธารน้ําใจใหคนนาน 
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 100 ขอ 4

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบ ตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,642,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,307,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,307,820 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,247,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน 1
 อัตรา
3.) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน 1
 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,334,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,420 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 52,820 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 18,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 1,007,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 480,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ  จํานวน 1
 อัตรา
2) จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล  จํานวน 1 อัตรา
3) จางเหมาบริการงานติดตามและประเมินผล  จํานวน 1 อัตรา
4) จางเหมาบริการสํารวจขอมูลพื้นฐาน จํานวน 2 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรม
การเพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ดวย และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองใน
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกําหนด หรือการประชุมระหวาง อปท
.กับ อปท. หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนหรือการประชุมที่
อยูในดุลพินิจของผูบริหารทองถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ใหรวมถึงเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม และรวมตอนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคลตางๆ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
 ** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 0766 ลว . 5 ก.พ. 63 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 156,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,330,060 บาท
งบบุคลากร รวม 2,994,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,994,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,623,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา
3.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายพัฒนารายได  จํานวน 1 อัตรา
4.) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
5.) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
6.) ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
7.) ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา
3.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายพัฒนารายได  จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 280,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

งบดําเนินงาน รวม 1,335,820 บาท
ค่าตอบแทน รวม 511,320 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 322,520 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว 122,520 บาท 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

2.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จางฯ ตั้ง ไว 200,000 บาท
* เบิกจายไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบ แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาเชาบาน จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 17,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าใช้สอย รวม 673,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 576,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการชวยงานลูกมือชางแผนที่ภาษี จํานวน 1 อัตรา
2) จางเหมาบริการชวยงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) จางเหมางาน พัสดุและทรัพยสิน จํานวน 1 อัตรา
4) จางเหมาบริการชวยงานบันทึกขอมูลธุรการ จํานวน 1 อัตรา
5) จางเหมาบริการชวยงานบันทึกขอมูลจัดเก็บรายได จํานวน 1
 อัตรา
6) จางเหมาบริการชวยงานชางสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
คาบํารุงรักษาและซอมแซม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 126,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 55,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 370,130 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน   สําหรับตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
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งบดําเนินงาน รวม 14,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,810 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 14,810 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

งานสารสนเทศ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 402,210 บาท

งบบุคลากร รวม 385,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 385,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 385,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน   สําหรับตําแหนง
นักจัดการงานเทศกิจ  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

งบดําเนินงาน รวม 16,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,230 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 16,230 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,819,510 บาท
งบบุคลากร รวม 1,710,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,710,720 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 674,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน   สําหรับ
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายปกครอง  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1
 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร  สําหรับ
- ตําแหนงหัวหนาฝ่ายปกครอง  จํานวน 1 อัตรา

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 305,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง
ลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 676,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน  5 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย

งบดําเนินงาน รวม 1,108,790 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,190 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 79,390 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่นเป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว   69,390  บาท
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแก พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
2.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. กรณีเทศบาลมีคําสั่งให
ปฏิบัติ หนาที่ ตั้งไว 10,000   บาท
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 41,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจํา
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9
 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 767,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 576,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 576,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการพนักงานดับเพลิง  จํานวน 3 อัตรา
2) จางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสํานักงาน  จํานวน 1
 อัตรา
3) จางเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 254 ลว. 15 ม.ค. 63, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
  พ.ศ. 2563 หนา 21ขอ 1 หวงป 2565
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรณรงคป้องกัน
และลด อุบัติเหตุ
ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
 * ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 166 ขอ 3
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
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โครงการอบรม อปพร. รายใหมและทบทวน อปพร. รายเกา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรม 
อปพร.รายใหมและทบทวน อปพร.รายเกา
ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 165 ขอ 1
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 213,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุกอสราง จํานวน 12,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:29:59 หนา : 47/145



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
****กรณียางรถยนตใหจัดซื้อยางตามที่ทางราชการกําหนดหรือ
อายุนับแตวันผลิตไมเกิน 4 เดือน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 45,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,600 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,233,310 บาท

งบบุคลากร รวม 842,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 842,100 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 782,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สําหรับ 
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 391,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,210 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,010 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงานเทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 267,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 192,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมางานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
2) จางเหมางานพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,031,750 บาท
งบบุคลากร รวม 4,320,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,320,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,527,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก พรอม ทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปเงินเพิ่มตางๆ สําหรับตําแหนงครูผูดูแล
เด็ก  จํานวน 7 อัตรา
* จะจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ ปกครอง
ทองถิ่น หากมีความจําเป็นตองเบิกจายกอนไดรับการจัดสรร
ให ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
*จะจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,427,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป 
*จะจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หากมีความจําเป็นตองเบิกจายกอนไดรับการจัดสรรใหดํา
เนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป 
*จะจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หากมีความจําเป็นตองเบิกจายกอนไดรับการจัดสรรใหดํา
เนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้งไว
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งบดําเนินงาน รวม 3,559,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,050 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 168,050 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหน
ดเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 25,000บาท 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 
** โดยจะจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว

ค่าใช้สอย รวม 1,068,390 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,021,390 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายดังนี้
1.) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเชียงกลาง ตั้งไว  704,870 บาท
2.)  คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 232,900 บาท  
3.) คาหนังสือเรียน ตั้งไว 14,800 บาท 
4.) คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 14,800 บาท 
5.) คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 22,200 บาท
6.) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 31,820 บาท 
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 162 ขอ 1
**** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลว. 8 ก.ค. 64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***** เบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น หากมีความจําเป็นตองเบิกจายกอนไดรับการจัด
สรรใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 2,180,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 18,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,122,500 บาท

1.) เพื่อเป็นคาใชสําหรับจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000
 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
2.) เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
1) สําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 7 โรง จํานวน 955 คน จํานวน 260 วัน ใน
อัตราคนละ 7.37 บาท/คน/วัน ตั้งไว 1,829,980 บาท 
* ฐานขอมูลจํานวนนักเรียน ณ. เดือนกรกฎาคม 2564
2) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลฯ จํานวน 137 คน จํานวน 260 วัน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท/คน/วัน ตั้งไว 262,520 บาท 
* ฐานขอมูลเด็ก ณ เดือน กรกฎาคม  2564
** ขอ 1) - 2) จะสามารถเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หากมีความจําเป็นตองเบิก
จายกอนไดรับการจัดสรรใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ เบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกิน
ประมาณการรายรับที่ตั้งไว
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลว. 8 ก.ค. 64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 116,970 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองการ
ศึกษา โดยใหหนวยงาน
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด คาน้ํา
ประปา คาน้ําบาดาล
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา โดยใหหนวยงาน
กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด คาน้ํา
ประปา คาน้ําบาดาล
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,970 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,151,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,151,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 7 โรง สําหรับเป็นคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรม โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชน
ประกอบดวย
1.)โรงเรียนบานสบกอน ตั้งไว  10,000 บาท 
2.) โรงเรียนบานน้ําคา ตั้งไว 10,000 บาท
3.) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งไว 10,000 บาท 
4.) โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ตั้งไว 10,000 บาท  
5.) โรงเรียนชุมชนเจดียเชียงโคม ตั้งไว 10,000 บาท 
6.) โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตั้งไว 10,000 บาท 
7.) โรงเรียนไตรคามวิทยา ตั้งไว 10,000 บาท    
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 102  ขอ 3
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน จํานวน 70,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 7 โรง สําหรับเป็นคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนประกอบดวย
1.)โรงเรียนบานสบกอน ตั้งไว  10,000 บาท 
2.) โรงเรียนบานน้ําคา ตั้งไว 10,000 บาท
3.) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งไว 10,000 บาท 
4.) โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ตั้งไว 10,000 บาท  
5.) โรงเรียนชุมชนเจดียเชียงโคม ตั้งไว 10,000 บาท 
6.) โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตั้งไว 10,000 บาท 
7.) โรงเรียนไตรคามวิทยา ตั้งไว 10,000 บาท    
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2565
 หนา 102 ขอ 2
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 4,011,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 7 โรง สําหรับเป็นคาใชจายตามโครงการ
อาหารกลางวัน อัตราคนละ 21 บาทตอวัน จํานวน 200
 วัน ประกอบดวย
1.)โรงเรียนบานสบกอน ตั้งไว 1,734,600 บาท 
2.) โรงเรียนบานน้ําคา ตั้งไว 302,400 บาท
3.) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตั้งไว 281,400 บาท 
4.) โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี ตั้งไว 352,800 บาท  
5.) โรงเรียนชุมชนเจดียเชียงโคม ตั้งไว 361,200 บาท 
6.) โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ตั้งไว 743,400
 บาท 
7.) โรงเรียนไตรคามวิทยา ตั้งไว 235,200 บาท    
* ฐานขอมูลเด็กนักเรียน ณ. เดือน กรกฎาคม 2564 
** ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลว. 8 ก.ค. 64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
*** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
**** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
*****ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หวงป 2564
 หนา 101 ขอ 1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ/จีนแกเด็กและเยาวชน 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 162 ขอ 3
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,181,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,020,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 868,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ  
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 1
 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนแกพนักงาน
เทศบาล คาตอบแทนรายเดือนของผูบริหาร สําหรับ  
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 1
 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร และเงินประ
จําตําแหนงประเภทวิชาการ สําหรับ  
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 1
 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 161,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 36,340 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป )  
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหน
ดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวง

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอด รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการรักษตนไม รักสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรักษตนไมรักสิ่ง
แวดลอม 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป  2565
  หนา  160  ขอ 2 
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใช จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,190,760 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ  ตําแหนง
นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

งบดําเนินงาน รวม 416,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,940 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 115,940 บาท

1.) เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทอง
ถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) ตั้งไว 15,940 บาท 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
2.) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น  จํานวน 2 อัตรา ตั้ง ไว 100,000 บาท
* เบิกจายไดตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจาง ประจํา 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
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ค่าใช้สอย รวม 179,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ตั้งไว 5,000 บาท
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
***จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอด รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือโรคติดตอ 
ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 163 ขอ 4
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จาย เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

โครงการป้องกันและตอตานยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการป้องกันและตอ
ตานยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 163 ขอ 1
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก จายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา รวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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โครงการรูทันเอดสกับเทศบาลตําบลเชียงกลาง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการรูทันเอดสกับเทศ
บาลตําบลเชียงกลาง
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 163  ขอ 5 
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยว
ของ

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พล
เอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
 *ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หวงป 2565
 หนา 101  ขอ 2
**จะเบิกจายไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ตองไมเบิกจายเกินประมาณการรายรับที่ตั้ง
ไว

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:29:59 หนา : 79/145



โครงการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 163 ขอ 3
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:29:59 หนา : 80/145



ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งบเงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 395,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 325 สําหรับ
เป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการการศึกษาเพื่อตอตานการ
ใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
****ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
******ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 หวงป 2565 หนา 3 ขอ 2
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 380,000 บาท

เพื่ออุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานในเขตเทศบาลตําบล
เชียงกลาง จํานวน 19 หมูบานๆ 20,000 บาท  
สําหรับเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
* ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  พ.ศ. 2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
** หามหนวยงานที่รับเงินอุดหนุนดําเนินการหรือกอหนี้ผูกพัน
กอนที่จะไดรับเงินอุดหนุน
*** ทั้งนี้กอนที่ อปท.จะดําเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแก
หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนใหอปท.จัดทําบันทึกขอตกลงกับหัว
หนาหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
****ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
******ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
**** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หวง
ป 2565 หนา  100    ขอ 1

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 527,510 บาท
งบบุคลากร รวม 359,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 359,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ  ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
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งบดําเนินงาน รวม 168,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,110 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,110 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหน
ดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจน ถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
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ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 96,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล  จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอด รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 17,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 467,450 บาท

งบบุคลากร รวม 439,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 439,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน   สําหรับตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

งบดําเนินงาน รวม 28,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,430 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 18,430 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 433,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 433,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 293,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 288,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ  จํานวน 3 อัตรา
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองชาง โดยให
หนวยงานกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,240,320 บาท
งบบุคลากร รวม 968,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 260,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ ตําแหนง
นักวิชาการสุขาภิบาล  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 295,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางลูก
จางประจํา  จํานวน  1  อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 388,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพหรือเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
ตาม ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,271,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,560 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 39,560 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป )  
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหน
ดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทอง ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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ค่าใช้สอย รวม 1,809,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 768,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 768,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการคนงานประจํารถเก็บขยะ  จํานวน 4 อัตรา
2) จางเหมาบริการคนงานกวาดถนน จํานวน 2 อัตรา
3) จางเหมาบริการคนขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
4) จางเหมาบริการผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวด
ลอม จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมหรือคาเชาพื้นที่ตางๆ ตั้งไว 900,000
 บาท 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอด รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนาม บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

โครงการแกไขปัญหาขยะ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการแกไขปัญหาขยะ 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 160  ขอ 1
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
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โครงการตรวจคุณภาพน้ําดิบและปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการตรวจคุณภาพน้ํา
ดิบฯ 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
 หนา 161  ขอ 3
** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 93,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 423,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
****กรณียางรถยนตใหจัดซื้อยางตามที่ทางราชการกําหนดหรือ
อายุนับแตวันผลิตไมเกิน 4 เดือน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,265,230 บาท
งบบุคลากร รวม 743,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 743,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 570,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 2 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 172,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
**ใหทดสอบสมรรถนะการทํางานตามแบบที่กําหนดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปทุกครั้ง
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งบดําเนินงาน รวม 522,070 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,070 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,070 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
*เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหน
ดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 373,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 288,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการชวยงานเกี่ยวกับงานดานโยธา  จํานวน 3
 อัตรา
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทา อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู
สูงอายุ
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 103  ขอ 1
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 
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โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กและ เยาวชน 
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 103  ขอ 2 
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพ
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หนา 108
 ขอ 1 หวงป 2565
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึก อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 และที่ แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 104  ขอ 3
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 188,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 188,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 181,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 96,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการงานสันทนาการ  จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 164  ขอ 2
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจาย ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 758,460 บาท
งบบุคลากร รวม 366,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 366,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 366,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน
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งบดําเนินงาน รวม 392,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 15,400 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหน
ดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ  
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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โครงการอนุรักษประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 325,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษประเพณี
และสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่น ประกอบดวย
1.) กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว  80,000 บาท
2.) กิจกรรมประเพณีสูขวัญขาว  ตั้งไว  80,000 บาท
3.) กิจกรรมประเพณีสงกรานต  ตั้งไว 80,000 บาท
4.) กิจกรรมประเพณีกราบนมัสการพระธาตุดอยแกว ( วัดป่า
แดง ) ตั้งไว 20,000 บาท
5.) กิจกรรมกราบนมัสการพระธาตุศรีปัวแบง ( วัดเจดียคาว ) ตั้ง
ไว 20,000 บาท
6.) กิจกรรมประเพณีบวงสรวงศาลเจาพอพญาไมย  ตั้ง
ไว  20,000 บาท
7.) กิกจรรมประเพณีอื่นๆ วันสําคัญทางศาสนา เชนวันวิสาข
บูชา , วันมาฆบูชา ฯลฯ  ตั้งไว 25,000 บาท
*ใหใชเอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
**ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*** ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หวงป 2565
  หนา 164  ขอ 1
**** เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันหรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,669,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,257,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,197,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  จํานวน 1 อัตรา
3.) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร สําหรับ
1.) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงหัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 411,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,390 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,590 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เบิกจายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 33,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
*  ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว
 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 252,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 192,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูล  จํานวน 2 อัตรา
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คากําจัดสิ่งปฏิกูล 
ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ฯลฯ
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทา อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,410 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,410 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ
อินเทอร เน็ตความเร็วสูง คาสื่อสาร ฯลฯที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองชาง 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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งานก่อสร้าง รวม 11,464,030 บาท
งบบุคลากร รวม 830,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 830,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 830,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  สําหรับ
1.) ตําแหนงวิศวกรโยธา  จํานวน 1 อัตรา
2.) ตําแหนงนายชางโยธา  จํานวน 1 อัตรา
3.) ตําแหนงนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา
*ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและใชผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนินการ
โดยโปรงใสตรวจสอบไดในการประเมิน

งบดําเนินงาน รวม 1,379,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,730 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 34,930 บาท

เพื่อเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เป็น กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) 
* เบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ 
**โดยใหยึดหลักธรรมาภิบาล และผลงานเป็นสําคัญ ใหดําเนิน
การโดยโปรงใสตรวจสอบได และใหตรวจสอบสถานะการเงินการ
คลังโดยตองดําเนินการแกไขปัญหาในพื้นที่กอนเป็นลําดับแรก
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก
พนักงาน เทศบาลและลูกจางที่ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติและหรือ
วันหยุดราชการ 
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
* ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน, หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลว. 9 ส.ค. 59 และหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ค่าใช้สอย รวม 810,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 585,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 384,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการชวยงานเกี่ยวกับงานดานโยธา  จํานวน 2
 อัตรา
2) จางเหมาบริการคนขับรถยนต จํานวน 2 อัตรา
และกําหนดใหแบงจายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,400บาท/คน ตั้ง
ไว 201,600 บาท 
เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 อัตรา
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทา อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับปัจจุบัน
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** เบิกจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
 ลว. 15 ม.ค. 63 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
****ใหดําเนินการภายใตกรอบตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
หามมิใหดําเนินการในการขยายจุดติดตั้งใหม

วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
****กรณียางรถยนตใหจัดซื้อยางตามที่ทางราชการกําหนดหรือ
อายุนับแตวันผลิตไมเกิน 4 เดือน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

* เบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
** ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 . 0808.2/ว 1095ลว. 28 พ.ค. 2564 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวของ 
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย

งบลงทุน รวม 9,254,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,254,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวน ร.ต.อ.ภานุวัฒน เวทํา 
ถึงสวนนางละมัย จุกัณฑา บานเจดีย ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

จํานวน 486,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวน 
ร.ต.อ.ภานุวัฒน เวทํา  ถึงสวนนางละมัย จุกัณฑา บานเจดีย ม.10
 ต.เชียงกลาง ขนาดกวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 190.00 ม
. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 760.00  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 7 ขอ 12
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0697245  N-2135004
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนางอมรา อมรฬุฒิพงค ถึง
ที่ทํากินของบานเจดีย บานเจดีย ม.3 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ
.นาน

จํานวน 486,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสวนนางอมรา
อมรฬุฒิพงค ถึงที่ทํากินของบานเจดีย บานเจดีย ม.3 ต.เชียงกลาง
ขนาดกวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 190.00 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีต ไมนอยกวา 760.00  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 7 ขอ 8
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0697215  N-2135106
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนาบาน
นายสมเกียรติ ฝปากเพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ 
บานรัชดา ม.15 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนาบานนายสม
เกียรติ 
ฝปากเพราะ ถึงทุงเป้าเหนือ บานรัชดา ม.15 ต.เปือ ขนาด
กวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 195.00 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 780.00  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 119 ขอ 95
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0696558  N-2136099
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงขางบานนางมณีศรี  แสงอินทร 
ถึงแสงทองรีสอรท บานสบกอน ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ
.นาน

จํานวน 386,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงขางบาน
นางมณีศรี แสงอินทร ถึงแสงทองรีสอรท บานสบกอน ม.5 ต
.เชียงกลาง
ขนาดกวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 148.00 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 592  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 7 ขอ 13
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0696315  N-2133802
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:30:00 หนา : 127/145



กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงสะพานลําน้ําเปือ-บานหวย
เลื่อน บานป่าแดง ม.8 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 805,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงสะพานลําน้ําเปือ
-บานหวยเลื่อน บานป่าแดง ม.8 ต.เปือ 
1. ขนาดกวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.ยาว 212.00 ม. 
2. ขนาดกวาง 5.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 30.00 ม. 
3. ขยายพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 21.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตรวมกันทั้งหมดไมนอยกวา 1,019.00 ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 117 ขอ 79
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ  E-0694741  N-2137211
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:30:00 หนา : 128/145



กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานน้ําคา ม.1 ต.พญาแกว 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 855,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บานน้ําคา
ม.1 ต.พญาแกว ขนาดกวาง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. ยาว 334.00
 ม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 1,336.00  ตร.ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 121 ขอ 112
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการE-0697275  N-2132743
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:30:00 หนา : 129/145



กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสูที่ทํากินจากนานายสมเร็จ  
ปัญญาฟู ถึงถนนสายนาน-ทุงชาง นานายศรีนวล มาไกล บานเจดีย 
ม.3 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสูที่ทํากินจาก
นานายสมเร็จ ปัญญาฟู ถึงถนนสายนาน-ทุงชาง 
นานายศรีนวล มาไกล บานเจดีย ม.3 ต.เชียงกลาง ขนาด
กวาง 4.00 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาว 195.00 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 780  ตร.ม. ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565 
หนา 110 ขอ 14
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการE-0697845  N-2134606
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1 ถึง สหกรณเชียงกลาง(ทั้งสองขาง) 
บานนาหนุน  ม.2 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 356,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1 ถึง สหกรณ
เชียงกลาง (ทั้งสองขาง) บานนาหนุน ม.2 ต.เปือ 
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
หนา 0.12 ม. ยาวขางละ 56.00 ม. 
รวม 112.00 ม. พรอมบอพัก ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 14 ขอ 66
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0696050 N-2137029
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางรางระบายน้ําบานนายไสวถึงดงเสื้อบาน บานดอนสบเปือ ม
.7 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 484,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางรางระบายน้ําบานนายไสวถึงดงเสื้อบานบาน
ดอนสบเปือ ม.7 ต.เปือ ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม
. หนา 0.12 ม. ยาว 185.00 ม.  ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 149 ขอ 54
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการE-0694119  N-2137008
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปดจากบานนายสมพงษ อินทํา ถึง
ชัชวาลยเมทัลชีท บานคันนา ม.2 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 293,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางรางระบายน้ําแบบมีฝาปดจากบาน
นายสมพงษ อินทํา ถึงชัชวาลยเมทัลชีท บานคันนา ม.2 ต.พญา
แกว
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
หนา 0.12 ม. ยาว 112.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 152 ขอ 88
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0698441  N-2132832
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. จากหนองหมมาถึงนานางภาณิชา สุโรพันธ 
 สายนาดอนใต บานเชียงโคม ม.2 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. จากหนองหมมาถึงนา
นางภาณิชา สุโรพันธ สายนาดอนใต 
บานเชียงโคม ม.2 ต.เชียงกลาง 
ขนาดกวาง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
หนา 0.12 ม. ยาว 185.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 15 ขอ 72
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการE-0698414  N-2134093
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. ชวงนานางสมหวัง สิงหธนะ ถึงนานายสุ
วิทย สิงหธนะ
บานสันทนา ม.4 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 315,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. ชวงนานางสมหวัง สิงหธนะ 
ถึงนานายสุวิทย สิงหธนะ บานสันทนา ม.4 ต.เปือ
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 234.00
 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 17 ขอ 93
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ  E-0696509  N-2137871
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. นาวัดหางชวงนานางอัมรา ถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง
บานเจดีย ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 234,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. นาวัดหาง
ชวงนานางอัมรา ถึงถนนสายนาน-ทุงชาง บานเจดีย ม.10 ต
.เชียงกลาง ขนาดกวาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.12 ม. 
ยาว 126.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลาง
กําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 128 ขอ 41
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ  E-0697487  N-2133900
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. สายนาแพะ ชวงนานายสวัสดิ์-นานายสาย 
บานเจดีย  ม.10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. สายนาแพะ ชวงนานาย
สวัสดิ์-นานายสาย บานเจดีย ม.10 ต.เชียงกลาง ขนาดกวาง 0.40
 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 76.00 ม. ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 128 ขอ 40
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ  E-0697335  N-2134524
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. หนองโคงลงน้ํานาน บานสบกอน ม.13 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 960,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล. หนองโคงลงน้ํานาน 
บานสบกอน ม.13 ต.เชียงกลาง ขนาดกวาง 0.80 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 300.00 ม. ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 16 ขอ 87
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ    E-0695487  N-2132935
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล.ลําหวยมะคา ขางนานายสุนทร กลัดคํา สง
น้ําเขาสูที่ทําการเกษตรนาทุงป่าบง และนาทุงตนเกี๋ยงตลอดสาย 
บานศรีอุดม ม.1 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 490,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมือง ค.ส.ล.ลําหวยมะคา ขางนานาย
สุนทร กลัดคําสงน้ําเขาสูที่ทําการเกษตรนาทุงป่าบง และนาทุงตน
เกี๋ยงตลอดสาย  บานศรีอุดม ม.1 ต.เชียงกลาง ขนาดกวาง 1.50
 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 92.00 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 125 ขอ 10
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0699605  N-2134535
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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กอสรางลําเหมืองหวยขางอําเภอบานอาจารยกฤษณ สุวรรณ
ประดิษฐ บานสบกอนม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 417,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสรางลําเหมืองหวยขางอําเภอบานอาจารย
กฤษณ สุวรรณประดิษฐ บานสบกอน ม.11 ต.เชียงกลาง
ขนาดกวาง 2.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 67.00
 ม.
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 16 ขอ 84
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0695682  N-2134183
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ขยายไหลทางจากซุมประตูวัดคันนาถึงทางเขาวัดคันนา บานคันนา ม
.2 ต.พญาแกว อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 398,000 บาท

เพื่อเป็นคาขยายไหลทางจากซุมประตูวัดคันนาถึงทางเขาวัด
คันนา บานคันนา ม.2 ต.พญาแกว   หนา 0.15 ม. มีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา 595.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หวงป 2565 หนา 12 ขอ 51
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0698941  N-2133152
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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ปรับปรุงถนน ซอย 5 และซอย 2 บานพูล ม.3 ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 388,000 บาท

เพื่อเป็นคาปรับปรุงถนน ซอย 5 และซอย 2 บานพูล ม.3 
ต.พญาแกว ขนาดกวาง 3.50-4.00 ม.  
หนา 0.04 ม. ยาว 288.00 ม. หรือผิวจราจรไมนอย
กวา 1,136.00  ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1  หวงป 2565 หนา 12 ขอ 53
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0699436  N-2133356
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย
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เรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต ขอดเตชะถึงนานายธนพล 
ขอดเตชะ
บานงิ้ว ม.9 อ.เชียงกลาง จ.นาน

จํานวน 262,000 บาท

เพื่อเป็นคาเรียงหินกลองเกเบี้ยนชวงนานายธนวัต ขอดเตชะ
ถึงนานายธนพล ขอดเตชะ บานงิ้ว ม.9 ยาว 60 ม. 2 ขาง
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเชียงกลางกําหนด 
*เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
**ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หวงป 2565
 หนา 138 ขอ 8
***คาพิกัด GPS จุดดําเนินการ E-0699793  N-2134118
****ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
*****ใหหนวยงานผูขอตั้งงบประมาณดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่
กอนดําเนินการและสงเป็นเอกสารใหกับงานพัสดุและทรัพยสิน
เพื่อสงมอบพื้นที่ใหกับผูรับจางในวันที่ทําสัญญา
******ใหเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 17,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 17,500 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม โดยใหหนวยงานกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:30:00 หนา : 143/145



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม  โดยใหหนวยงานกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 113,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 113,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยกําหนดใหแบง
จายในอัตราเดือนละไมเกิน 8,000บาท/คน ตั้งไว 96,000
 บาท เพื่อดําเนินการดังนี้
1) จางเหมาบริการคนงานประจําโรงฆาสัตว  จํานวน 1 อัตรา
* ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
** เบิกจายไดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1627 ลว. 22 มี.ค.64 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
***ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้ง
เพื่อป้องกันมิใหราชการเสียหาย
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม โดยใหหนวยงานกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม โดยใหหนวยงานกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
*ในการเบิกจายใหหนวยงานผูเบิกตรวจสอบกอนเบิกทุกครั้งเพื่อ
ป้องกันมิใหราชการเสียหาย
** ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562 หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,000,000

คาชําระดอกเบี้ย 70,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

181,190

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,250

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 19,094,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,663,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 542,720

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,160,180

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

399,900

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

64,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

220,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 1,000,000

คาชําระดอกเบี้ย 70,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

181,190

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,250

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 19,094,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 6,663,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 102,000

เงินสํารองจาย 542,720

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,160,180

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

399,900

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

64,460

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

220,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,959,600 1,060,500 3,309,540 1,606,740 439,020 830,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000 60,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 324,000 18,000 85,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 759,360 676,680 1,427,400 561,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

24,000 36,000 72,000 24,000

คาจางลูกจางประจํา 305,520 295,800

เงินวิทยฐานะ 294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

366,060 2,028,300 17,600,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

211,200

เงินประจําตําแหนง 60,000 487,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 3,424,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

156,000

คาจางลูกจางประจํา 601,320

เงินวิทยฐานะ 294,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

567,520 95,620 201,060 167,390 18,430 70,630

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

73,000 3,000 10,000 10,000

คาเชาบาน 463,200 60,000 48,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

116,000 41,800 39,200 58,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

1,656,000 576,000 192,000 101,000 1,344,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

453,000 20,000 50,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,400 85,520 1,221,570

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 40,000 138,000

คาเชาบาน 84,000 703,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

38,600 293,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา

96,000 777,600 96,000 4,838,600

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

20,000 20,000 583,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

247,000 21,000 50,000 25,000 10,000 30,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

20,000

โครงการวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 172,000 110,000 20,000 7,000 178,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

10,000

โครงการอบรม อปพร. 
รายใหมและทบทวน 
อปพร. รายเกา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 45,000 438,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

20,000

โครงการวันทองถิ่นไทย
และวันเทศบาล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 220,000 717,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

10,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

10,000

โครงการอบรม อปพร. 
รายใหมและทบทวน 
อปพร. รายเกา

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

2,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,021,390

โครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือติดตอ

100,000

โครงการป้องกันและตอ
ตานยาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ

20,000

โครงการรักษ์ตนไม รัก
สิ่งแวดลอม

10,000

โครงการรูทันเอดส์กับ
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ฯลฯ

2,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพภาษา
อังกฤษ/จีนแกเด็กและ
เยาวชน

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,021,390

โครงการป้องกันควบคุม
โรคระบาดหรือติดตอ

100,000

โครงการป้องกันและตอ
ตานยาเสพติดในเขต
เทศบาลฯ

20,000

โครงการรักษ์ตนไม รัก
สิ่งแวดลอม

10,000

โครงการรูทันเอดส์กับ
เทศบาลตําบล
เชียงกลาง

7,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

25,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

10,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชา
พื้นที่ตางๆ

900,000

โครงการแกไขปัญหา
ขยะ

13,000

โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

40,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา  ตามพระ
ปณิธาน ศาสตรจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัติยราชนารี

25,000

โครงการสุขาภิบาล
อาหาร

10,000

คาธรรมเนียมหรือคาเชา
พื้นที่ตางๆ

900,000

โครงการแกไขปัญหา
ขยะ

13,000

โครงการตรวจคุณภาพ
น้ําดิบและปรับปรุง
คุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

40,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพ

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

100,000

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 20,000 23,000 15,000 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 3,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 2,122,500 30,000

วัสดุกอสราง 8,000 12,000 10,000 20,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 37,000 25,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 116,000 80,000 320,000

วัสดุการเกษตร 5,000 20,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 8,000 20,000 22,000 18,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพ

50,000

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

100,000

โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

80,000 80,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีและสืบสาน
ภูมิปัญญาทองถิ่น

325,000 325,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,000 40,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 213,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,157,500

วัสดุกอสราง 70,000 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,000 137,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 596,000

วัสดุการเกษตร 55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 40,000 318,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 60,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 45,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 380,000 70,000 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 75,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,600

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

120,000 7,600 26,970

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจคนนาน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

70,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  นักเรียน

70,000

โครงการอาหารกลางวัน 4,011,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุกีฬา 5,000 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 20,000 570,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000 110,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,600

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,410 169,980

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธี 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีและของดีเมือง
นานธารน้ําใจคนนาน

10,000

โครงการแขงขันกีฬา 
กรีฑา นักเรียนและ
ประชาชน

70,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  นักเรียน

70,000

โครงการอาหารกลางวัน 4,011,000

โครงการการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน

15,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

380,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่ง
กอสราง

15,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสวน ร.ต
.อ.ภานุวัฒน์ เวทํา 
ถึงสวนนางละมัย จุกัณ
ฑา บานเจดีย์ ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสวน
นางอมรา อมรฬุฒิพงค์ 
ถึงที่ทํากินของบานเจดีย์ 
บานเจดีย์ ม.3 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

380,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาซึ่งไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่ง
กอสราง

15,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสวน ร.ต
.อ.ภานุวัฒน์ เวทํา 
ถึงสวนนางละมัย จุกัณ
ฑา บานเจดีย์ ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

486,000 486,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสวน
นางอมรา อมรฬุฒิพงค์ 
ถึงที่ทํากินของบานเจดีย์ 
บานเจดีย์ ม.3 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

486,000 486,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 18/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหนา
บาน
นายสมเกียรติ ฝีปาก
เพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ 
บานรัชดา ม.15 ต.เปือ 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงขางบาน
นางมณีศรี  แสงอินทร์ 
ถึงแสงทองรีสอร์ท บาน
สบกอน ม.5 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงสะพาน
ลําน้ําเปือ-บานหวย
เลื่อน บานป่าแดง ม.8 
ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9 บาน
น้ําคา ม.1 ต.พญาแกว 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 19/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากหนา
บาน
นายสมเกียรติ ฝีปาก
เพราะ  ถึงทุงเป้าเหนือ 
บานรัชดา ม.15 ต.เปือ 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

499,000 499,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงขางบาน
นางมณีศรี  แสงอินทร์ 
ถึงแสงทองรีสอร์ท บาน
สบกอน ม.5 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

386,000 386,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชวงสะพาน
ลําน้ําเปือ-บานหวย
เลื่อน บานป่าแดง ม.8 
ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

805,000 805,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 9 บาน
น้ําคา ม.1 ต.พญาแกว 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

855,000 855,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 20/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางไปสูที่ทํา
กินจากนานายสมเร็จ  
ปัญญาฟู ถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง นานายศรี
นวล มาไกล บานเจดีย์ 
ม.3 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

กอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 1 ถึง สหกรณ์
เชียงกลาง(ทั้งสองขาง) 
บานนาหนุน  ม.2 ต
.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

กอสรางรางระบายน้ํา
บานนายไสวถึงดงเสื้อ
บาน บานดอนสบเปือ ม
.7 ต.เปือ อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิดจากบาน
นายสมพงษ์ อินทํา ถึง
ชัชวาลย์เมทัลชีท บาน
คันนา ม.2 ต.พญาแกว 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 21/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางไปสูที่ทํา
กินจากนานายสมเร็จ  
ปัญญาฟู ถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง นานายศรี
นวล มาไกล บานเจดีย์ 
ม.3 ต.เชียงกลาง อ
.เชียงกลาง จ.นาน

499,000 499,000

กอสรางรางระบายน้ํา 
ซอย 1 ถึง สหกรณ์
เชียงกลาง(ทั้งสองขาง) 
บานนาหนุน  ม.2 ต
.เปือ อ.เชียงกลาง จ
.นาน

356,000 356,000

กอสรางรางระบายน้ํา
บานนายไสวถึงดงเสื้อ
บาน บานดอนสบเปือ ม
.7 ต.เปือ อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

484,000 484,000

กอสรางรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปิดจากบาน
นายสมพงษ์ อินทํา ถึง
ชัชวาลย์เมทัลชีท บาน
คันนา ม.2 ต.พญาแกว 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

293,000 293,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 22/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. จากหนองหมมาถึงนา
นางภาณิชา สุโรพันธ์  
สายนาดอนใต บาน
เชียงโคม ม.2 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. ชวงนานางสมหวัง 
สิงห์ธนะ ถึงนานายสุ
วิทย์ สิงห์ธนะ
บานสันทนา ม.4 ต.เปือ 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. นาวัดหางชวงนานาง
อัมรา ถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง
บานเจดีย์ ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. สายนาแพะ ชวงนา
นายสวัสดิ์-นานายสาย 
บานเจดีย์  ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 23/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. จากหนองหมมาถึงนา
นางภาณิชา สุโรพันธ์  
สายนาดอนใต บาน
เชียงโคม ม.2 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

500,000 500,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. ชวงนานางสมหวัง 
สิงห์ธนะ ถึงนานายสุ
วิทย์ สิงห์ธนะ
บานสันทนา ม.4 ต.เปือ 
อ.เชียงกลาง จ.นาน

315,000 315,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. นาวัดหางชวงนานาง
อัมรา ถึงถนนสาย
นาน-ทุงชาง
บานเจดีย์ ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

234,000 234,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. สายนาแพะ ชวงนา
นายสวัสดิ์-นานายสาย 
บานเจดีย์  ม.10 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

141,000 141,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 24/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. หนองโคงลงน้ํานาน 
บานสบกอน ม.13 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
.ลําหวยมะคา ขางนา
นายสุนทร กลัดคํา สง
น้ําเขาสูที่ทําการเกษตร
นาทุงป่าบง และนาทุง
ตนเกี๋ยงตลอดสาย บาน
ศรีอุดม ม.1 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

กอสรางลําเหมืองหวย
ขางอําเภอบานอาจารย์
กฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 
บานสบกอนม.11 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

ขยายไหลทางจากซุม
ประตูวัดคันนาถึงทาง
เขาวัดคันนา บานคันนา 
ม.2 ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 25/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
. หนองโคงลงน้ํานาน 
บานสบกอน ม.13 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

960,000 960,000

กอสรางลําเหมือง ค.ส.ล
.ลําหวยมะคา ขางนา
นายสุนทร กลัดคํา สง
น้ําเขาสูที่ทําการเกษตร
นาทุงป่าบง และนาทุง
ตนเกี๋ยงตลอดสาย บาน
ศรีอุดม ม.1 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

490,000 490,000

กอสรางลําเหมืองหวย
ขางอําเภอบานอาจารย์
กฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 
บานสบกอนม.11 ต
.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 
จ.นาน

417,000 417,000

ขยายไหลทางจากซุม
ประตูวัดคันนาถึงทาง
เขาวัดคันนา บานคันนา 
ม.2 ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

398,000 398,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 26/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนน ซอย 5 
และซอย 2 บานพูล ม.3 
ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

เรียงหินกลองเกเบี้ย
นชวงนานายธนวัต ขอด
เตชะถึงนานายธนพล 
ขอดเตชะ
บานงิ้ว ม.9 อ
.เชียงกลาง จ.นาน

รวม 29,504,700 17,151,600 3,221,720 13,365,060 2,900,030 467,450 4,938,550 240,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 27/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนน ซอย 5 
และซอย 2 บานพูล ม.3 
ต.พญาแกว อ
.เชียงกลาง จ.นาน

388,000 388,000

เรียงหินกลองเกเบี้ย
นชวงนานายธนวัต ขอด
เตชะถึงนานายธนพล 
ขอดเตชะ
บานงิ้ว ม.9 อ
.เชียงกลาง จ.นาน

262,000 262,000

รวม 946,460 13,133,430 131,000 86,000,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:30:35 หนา : 28/28


