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เทศบัญญัต ิ
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ของ 
 

เทศบาลต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวัดขอนแก่น 
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ประกาศเทศบาลต าบลท่าพระ 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

*************************** 
 
   ตามที่  สภาเทศบาลต าบลท่าพระ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าพระ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  29 สิ งหาคม พ.ศ. 2565  และให้ เสนอต่อนายอ าเภอเมืองขอนแก่น                  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอเมืองขอนแก่นปฏิบัติราชการแทน  ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามค าสั่ ง               
จังหวัดขอนแก่น ที่ 5044/2560  ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่นฯ (ผนวก ง) และนายอ าเภอเมืองขอนแก่น  ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  ตามหนังสืออ าเภอเมืองขอนแก่น 
ที่ ขก              ลงวันที่            เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้ 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 62 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลท่าพระ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเวปไซต์ของเทศบาล
ต าบลท่าพระ ที่ www.thapracity.go.th ได้อีกทางหนึ่ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ 
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สารบัญ 

 
  หัวเรื่อง            หน้า 

ส่วนที่ 1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  1 – 4 

ส่วนที่ 2  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 – 71 
     ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย      72 
  - แผนงานงบกลาง        73 - 79 
  - แผนงานบริหารทั่วไป       80 - 113 
  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน     114 - 123 
  - แผนงานการศึกษา       124 - 141 
  - แผนงานสาธารณสุข       142 - 160 
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์      161 - 162 
  - แผนงานเคหะและชุมชน       163 - 175 
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      176 - 182 
  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ     183 - 188 
  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      189 - 196 
  - แผนงานการเกษตร        197 – 198 
 

ภาคผนวก 
-  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าพระ สมัยประชุม สมัยสามัญ   199 - 227 
   สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1) 

 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ แห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  228 - 247 
     ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลท่าพระ  
     ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าพระ สมัยประชุม สมัยสามัญ   248 - 279 
     สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
     (วาระที่ 2 และ 3) 
 
 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวัดขอนแก่น 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าพระ 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าพระ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลท่าพระอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าพระ           

จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย                

การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จ านวน  59,623,216.00 บาท 

    1.1.2 เงินสะสม      จ านวน  66,231,340.29 บาท 

    1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน  20,346,985.35 บาท 

    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน     -     โครงการ 

   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  6  โครงการ  

จ านวน  2,342,451.00  บาท 

      1.2 เงินกู้คงค้าง        จ านวน  7,326,797.37  บาท 

 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   2.1 รายรับจริง   จ านวน 83,831,240.37 บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร     จ านวน   2,786,949.74 บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน     820,097.35 บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน     422,170.83 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน          0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     456,154.66 บาท 

    หมวดรายได้จากทุน    จ านวน              0.00 บาท 

    หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 38,310,467.23 บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน 41,035,400.56 บาท 
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   2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  1,680,568.60  บาท 

  2.3 รายจ่ายจริง   จ านวน  82,892,962.31 บาท  ประกอบด้วย 

   งบกลาง      จ านวน 17,585,455.68 บาท 

    งบบุคลากร     จ านวน 29,401,634.30 บาท 

งบด าเนินงาน     จ านวน 23,766,286.33 บาท 

งบลงทุน     จ านวน   9,964,772.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน     จ านวน   2,174,814.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่นๆ     จ านวน        0.00 บาท 

   2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 1,640,609.60 บาท 

2.5 รายจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจน้าที่      จ านวน       2,335,100  บาท 

   2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม               จ านวน               0.00  บาท 

   2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     จ านวน        2,420,000  บาท 
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  3. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง     
  หมวดภาษีอากร 2,786,949.74 2,200,000.00 8,200,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 820,097.35 1,075,400.00 990,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 422,170.83 700,000.00 600,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 456,154.66 566,000.00 626,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน - 5,000.00 2,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,485,372.58 4,546,400.00 10,418,500.00 
รายได้ที่ รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

  หมวดภาษีจัดสรร 38,310,467.23 41,453,600.00  40,581,500.00 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 38,310,467.23 41,453,600.00 40,581,500.00 

รายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

    

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 41,035,400.56 39,700,000.00 47,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

41,035,400.56 39,700,000.00 47,000,000.00 

รวม 83,831,240.37 85,700,000.00 98,000,000.00 
 
 
  4. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 17,585,455.68 18,777,400.00 19,575,800.00 
  งบบุคลากร 29,401,634.30 32,256,800.00 34,610,200.00 
  งบด าเนินงาน 23,766,286.33 23,793,000.00 29,070,800.00 
  งบลงทุน 9,964,772.00 8,950,200.00 13,017,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,174,814.00 1,922,600.00 1,726,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 82,892,962.31 85,700,000.00 98,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 
เทศบัญญัต ิ

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ของ 
 

เทศบาลต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวัดขอนแก่น 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ 
เทศบาลต าบลท่าพระ   อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

********************* 

หลักการ 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      ยอดรวม 98,000,000  บาท 

1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    แยกรายละเอียดตามแผนงานได้  ดังนี้ 

 

เหตุผล 

   เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าพระ  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ก. ด้านบริหารทั่วไป          
    แผนงานบริหารทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยอดรวม 
รวม 

27,624,600  บาท 
  23,879,600  บาท 

รวม 3,745,000  บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ยอดรวม 37,008,900  บาท 
รวม 
รวม 

16,602,600  บาท 
6,216,400  บาท 

รวม       490,000  บาท 
รวม 10,497,400  บาท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ค. ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    แผนงานการเกษตร  
ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 

รวม 1,647,500  บาท 
รวม 1,555,000  บาท 
ยอดรวม 13,790,700  บาท 
รวม 
รวม 

13,115,700  บาท 
       675,000 บาท 

ยอดรวม 19,575,800  บาท 
รวม 19,575,800  บาท 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                     

เทศบาลต าบลท่าพระ  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

แผนงานงบกลาง 
  
   งาน 
                       งบ 

งบกลาง 
(บาท) 

รายจ่ายตาม               
ข้อผูกพัน 
(บาท) 

เงินช่วยพิเศษ รวม 
(บาท) 

งบกลาง 16,914,300   16,934,300 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน  2,611,500  2,611,500 

เงินช่วยพิเศษ   50,000 50,000 

รวม 16,914,300 2,611,500 50,000 19,575,800 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
  

   งาน 
                งบ 

งานบริหารทั่วไป 
(บาท) 

งานวางแผน
สถิติฯ 
(บาท) 

งานบริหาร    
งานคลัง 
(บาท) 

งานควบคุม
ภายในฯ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 8,216,400 441,300 4,608,400 200,000 13,466,100 

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,849,000    2,849,000 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,367,400 441,000 4,608,400 200,000 10,616,800 
งบด าเนินงาน 5,412,000 554,800 1,150,000 90,000 7,206,800 
ค่าตอบแทน 1,295,000 76,800 342,000  1,713,800 
ค่าใช้สอย 2,088,000 448,000 598,000 60,000 3,194,000 
ค่าวัสดุ 939,000 30,000 210,000 30,000 1,209,000 
ค่าสาธารณูปโภค 1,090,000    1,090,000 
งบลงทุน 2,280,000  850,000  3,130,000 
ค่าครุภัณฑ์ 2,280,000  850,000  3,130,000 
งบอุดหนุน 77,000    77,000 
เงินอุดหนุน 77,000    77,000 

รวม 15,985,400 995,800 6,608,400 290,000 23,879,600 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   
  งาน 
                          งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

(บาท) 

งานป้องกันและ                
บรรเทาสาธารณภัย

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 1,091,000 1,684,000 2,775,000 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,091,000 1,684,000 2,775,000 

งบด าเนินงาน 340,000 550,000 890,000 

ค่าตอบแทน 140,000 - 140,000 

ค่าใช้สอย 110,000 320,000 430,000 

ค่าวัสดุ 90,000 230,000 320,000 

งบอุดหนุน 80,000 - 80,000 

เงินอุดหนุน 80,000 - 80,000 

รวม 1,511,000 2,234,000 3,745,000 

 

แผนงานการศึกษา 
 
   งาน 
   
                 งบ                                     

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

(บาท) 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
(บาท) 

งานไม่ก าหนดระดับ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 1,672,400 7,349,200 - 9,021,600 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,672,400 7,349,200 - 9,021,600 

งบด าเนินงาน 1,164,600 4,897,200 150,000 6,211,800 

ค่าตอบแทน 141,600 - 150,000 291,600 

ค่าใช้สอย 488,000 3,503,100 - 3,991,100 

ค่าวัสดุ 225,000 1,394,100 - 1,619,100 

ค่าสาธารณูปโภค 310,000 - - 310,000 

งบอุดหนุน  1,369,200 - 1,369,200 

เงินอุดหนุน  1,369,200 - 1,369,200 

รวม 2,837,000 13,615,600 150,000 16,602,600 
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แผนงานสาธารณสุข 
 
    งาน 
                          งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

(บาท) 

งานบริการ
สาธารณสุขฯ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 1,749,600 706,000 2,455,600 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,749,600 706,000 2,455,600 

งบด าเนินงาน 1,890,000 1,583,800 3,473,800 

ค่าตอบแทน 192,000 72,000 264,000 

ค่าใช้สอย 398,000 1,511,800 1,909,800 

ค่าวัสดุ 1,300,000 - 1,300,000 

งบลงทุน 87,000 - 87,000 

เงินค่าครุภัณฑ์ 87,000 - 87,000 

งบอุดหนุน  200,000 200,000 

เงินอุดหนุน  200,000 200,000 

รวม 3,570,600 2,645,800 6,216,400 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
   งาน 
                         งบ 

งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร - - 

เงินเดือนฝ่ายประจ า - - 

งบด าเนินงาน 490,000 490,000 

ค่าตอบแทน - - 

ค่าใช้สอย 490,000 490,000 

ค่าวัสดุ - - 

รวม 490,000 490,000 

 

 



 10 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
   งาน 
   
                   งบ                                     

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน 

(บาท) 

งานไฟฟ้าและ
ประปา 
(บาท) 

งานก าจัดขยะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 1,959,600 - 921,600 2,881,200 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,959,600 - 921,600 2,881,200 

งบด าเนินงาน 2,150,200 200,000 5,016,000 7,366,200 

ค่าตอบแทน 201,200  42,000 243,200 

ค่าใช้สอย 1,184,000  4,974,000 6,158,000 

ค่าวัสดุ 765,000 200,000 - 965,000 

งบอุดหนุน - 250,000 - 250,000 

เงินอุดหนุน - 250,000 - 250,000 

รวม 4,109,800 450,000 5,937,600 10,497,400 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งาน 
                            งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

(บาท) 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 502,500 - 502,500 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 502,500 - 502,500 

งบด าเนินงาน 245,000 900,000 1,145,000 

ค่าตอบแทน 52,000 - 52,000 

ค่าใช้สอย 133,000 900,000 1,033,000 

ค่าวัสดุ 60,000 - 60,000 

รวม 747,500 900,000 1,647,500 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
  งาน 
   
                    งบ                                     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

(บาท) 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

(บาท) 

งานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 900,000 - - 900,000 

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 900,00 - - 900,000 

งบด าเนินงาน 120,000 255,000 280,000 650,000 

ค่าตอบแทน 120,000 - - 120,000 

ค่าใช้สอย  255,000 280,000 535,000 

รวม 1,020,000 255,000 280,000 1,555,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    งาน 
                         งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

(บาท) 

งานก่อสร้าง 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบบุคลากร 1,320,500 1,288,000 2,608,500 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,320,500 1,288,000 2,608,500 
งบด าเนินงาน 528,000 278,200 806,200 
ค่าตอบแทน 95,800 170,200 266,000 
ค่าใช้สอย 432,200 108,000 540,200 
งบลงทุน 2,126,000 7,575,000 9,701,000 
ค่าครุภัณฑ์ 2,126,000 - 2,126,000 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  7,575,000 7,575,000 

รวม 3,974,500 9,141,200 13,115,700 
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แผนงานการเกษตร 
 
    งาน 
                               งบ                     

งานสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 675,000 675,000 
ค่าใช้สอย 675,000 675,000 

รวม 675,000 675,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของเทศบาลต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

************************************************* 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจ             
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65                  
จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลท่าพระ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  98,000,000 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ทั้งสิ้น  98,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   –   บาท  
 
 

ก. ด้านบริหารทั่วไป          
    แผนงานบริหารทั่วไป  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ยอดรวม 
รวม 

27,624,600  บาท 
  23,879,600  บาท 

รวม 3,745,000  บาท 
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม   
    แผนงานการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข  
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    แผนงานเคหะและชุมชน 

ยอดรวม 37,008,900  บาท 
รวม 
รวม 

16,602,600  บาท 
6,216,400  บาท 

รวม       490,000  บาท 
รวม 10,497,400  บาท 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ค. ด้านเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    แผนงานการเกษตร  
ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงานงบกลาง 

รวม 1,647,500  บาท 
รวม 1,555,000  บาท 
ยอดรวม 13,790,700  บาท 
รวม 
รวม 

13,115,700  บาท 
       675,000 บาท 

ยอดรวม 19,575,800  บาท 
รวม 19,575,800  บาท 
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 ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ มีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน               
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ มีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดภาษีอากร      
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 170,640.00 - - 0.00 %  
 ภาษีบ ารุงท้องที่ 94,169.85 - - 0.00 %  
 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 396,995.55 824,071.24 400,000.00 1,450.00 % 6,200,000.00 
 ภาษีป้าย 1,513,035.20 1,962,878.50 1,800,000.00 11.11 % 2,000,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,174,840.60 2,786,949.74 2,200,000.00  8,200,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 8,118.90 7,653.30 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 574,405.00 623,390.00 620,000.00 20.97 % 750,000.00 

        ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ 
หรือแผ่นปลิว  เพื่อการโฆษณา 

400.00 300.00 400.00 25.00 % 500.00 

 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 42,690.00 37,180.00 30,000.00 33.33 % 40,000.00 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร 28,389.50 10,256.55 20,000.00 0.00 20,000.00 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,130.00 1,730.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 26,850.00 19,875.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

        ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ 
ท้องถิ่น 

180.00 40.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

 ค่าปรับการท าผิดสัญญา 253,219.76 82,492.50 200,000.00 -50.00 % 100,000.00 
       ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย 

5,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

        ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

124,530.00 23,500.00 120,000.00 -85.00 % 18,000.00 

        ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซ่ึงมี
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

24,350.00 1,300.00 25,000.00 -96.00 % 1,000.00 

 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 0.00 4,000.00 -100.00 % 0.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,180.00 2,280.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00 

        ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

900.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 1,096,343.16 820,097.35 1,075,400.00  990,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      
 ดอกเบี้ย 604,738.24 422,170.83 700,000.00 -14.29 % 600,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 604,738.24 422,170.83 700,000.00  600,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดรายได้เบ็ดเตลด็      
 เงินที่ผู้อุทิศให้ 25,029.51 3,750.66 25,000.00 -80.00 % 5,000.00 
 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 81,200.00 16,800.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00 
 ค่าขายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 60.00 50.00 500.00 0.00 % 500.00 
 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 315.00 544.00 500.00 0.00 % 500.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 458,045.00 435,010.00 500,000.00 20.00 % 600,000.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตล็ด 564,649.51 456,154.66 566,000.00  626,000.00 
หมวดรายได้จากทุน      
 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00  2,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร      
 ภาษีรถยนต์ 748,172.19 755,196.81 750,000.00 33.33 % 1,000,000.00 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 19,639,717.71 19,578,920.06 23,000,000.00 -8.70 % 21,000,000.00 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,318,367.14 4,816,087.70 4,500,000.00 11.11 % 5,000,000.00 
 ภาษธีุรกิจเฉพาะ 210,362.60 228,981.51 220,000.00 27.95 % 281,500.00 
 ภาษีสรรพสามิต 6,878,660.53 7,243,692.48 7,583,600.00 -1.10 % 7,500,000.00 
 ค่าภาคหลวงแร ่ 70,956.35 73,125.15 150,000.00 -33.33 % 100,000.00 
 ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 237,542.33 196,503.52 250,000.00 -20.00 % 200,000.00 

        ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

4,975,635.00 5,417,960.00 5,000,000.00 10.00 % 5,500,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 37,079,413.85 38,310,467.23 41,453,600.00  40,581,500.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      
 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,970,910.00 41,035,400.56 39,700,000.00 18.39 % 47,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,970,910.00 41,035,400.56 39,700,000.00  47,000,000.00 
รวมทุกหมวด 77,490,895.36 83,831,240.37 85,700,000.00 14.35 % 98,000,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

************************************** 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  98,000,000   บาท  แยกเป็น  

รายได้จัดเก็บเอง 
1. หมวดภาษีอากร รวม 8,200,000 บาท 

 
1.1 ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 6,200,000 บาท 

  
      ประมาณการไว้ตามขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระและใกล้เคียงกับ     
รับจริงในปีที่ผ่านมา  

 
1.2 ภาษีป้าย จ านวน 2,000,000 บาท 

              ประมาณการไว้ตามจ านวนป้ายที่มีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระและใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  รวม 990,500 บาท 

 
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 10,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 750,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.3 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพ่ือการโฆษณา จ านวน 500 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.4 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 40,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.5 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 20,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.6 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
2.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 30,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน    500 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   
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2.9 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.10 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 18,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม       
     อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,000 บาท 

 
3.1 ดอกเบี้ย จ านวน 600,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 626,000 บาท 

 
4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 5,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
4.2 ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 20,000 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
4.3 ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 500 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
4.4 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 500 บาท 

       ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

 
4.5 รายได้เบด็เตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 600,000 บาท 

            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา 
5. หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท 

5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 2,000 บาท 

            ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หมวดภาษีจัดสรร        รวม 40,581,500 บาท 
1.1 ภาษีรถยนต์ จ านวน 1,000,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 21,000,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 5,000,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 281,500 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.5 ภาษีสรรพสามิต จ านวน 7,500,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.6 ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 200,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 5,500,000 บาท 

     ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 47,000,000 บาท 

 
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 47,000,000 บาท 

            1.1.1 หมวดเงินอุดหนุนรวม  47,000,000  บาท 
             เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า       
                                                                                          จ านวน      47,000,000  บาท   
                   - ค าชี้แจง  ประมาณการใกล้เคียงยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2565  ดังนี้ 

              (1)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน               

          จ านวน     26,228,900    บาท 

                         ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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               (2)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)         จ านวน     1,324,000   บาท  

                          ค าชี้แจง ประมาณการจากจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าพระ 

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ.)                            

ในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ อัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน  260  วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                    

ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย               

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนั งสือกระทรวงมหาดไทย                  

ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่าย  รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2566  หรือที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งการจัดสรรงบประมาณ 

               (3)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน            จ านวน     2,963,700   บาท 

                         ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าพระและโรงเรียนเทศบาลท่าพระ = 1,594,500 บาท  

                          ข. โรงเรียนสังกัด สพฐ.  = 1,369,200 บาท 

                          ค าชี้ แจง ประมาณ การจากจ านวนนั ก เรียนส าหรับสนั บสนุนอาห ารกลางวัน                         

ในอัตราคนละ  21 บาทต่อวัน  จ านวน 245 วัน ตามจ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าพระ                      

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ และอัตราคนละ 21 บาทต่อวัน  จ านวน 200 วัน ส าหรับโรงเรียนสังกัด                     

ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (สพฐ.)  ใน เขตเทศบาลต าบลท่ าพระ ตามหนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่  18 กรกฎาคม  2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับหนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2559                           

หรือที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ  

 

 



 21 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
              (4)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าพระ  จ านวน  164,800 บาท 

                          ค าชี้แจง ประมาณการตามหนังสือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้           

และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2562 ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง  

การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  หรือที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือตามที่กรมส่งเสริม                 

การปกครองท้องถิ่นแจ้งจัดสรรงบประมาณ 

   (5)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโรงเรียนเทศบาลท่าพระ  จ านวน 1,099,800  บาท 

          ค าชี้แจง ประมาณการตามหนังสือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ  

การจ่ าย เงินของสถานศึกษาสั งกัดองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . 2562 ประกอบกับหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หรือที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือตามที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นแจ้งจัดสรรงบประมาณ 

               (6)  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  โครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข         จ านวน     200,000   บาท 

                          ค าชี้แจง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842        

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

               (7)  เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ           
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า       จ านวน      10,800   บาท 
                           ค าชี้ แ จ ง  ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห าด ไท ย  ด่ วน ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0808 .2 /ว  3749                         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ลงวันที่  30 มิถุนายน  2564 
 



 22 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

               (8)  เงินอุดหนุนส าหรับการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  

            จ านวน      63,000   บาท 

                           ค าชี้ แจง ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว 3749                    

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2564 

               (9)  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ               

ผู้พิการและทุพพลภาพ          จ านวน    14,873,000   บาท 

                           ค าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ               

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

                          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130      

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรับ

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการและทุพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ                  

ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

               (10) เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                    

          จ านวน       72,000  บาท 

                            ค าชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ                

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   

                       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430              

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
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 24 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 
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 27 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 
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ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลท่าพระ 

อ าเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

************************************** 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 98,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง         รวม 19,575,800 บาท 

   งบกลาง        รวม 19,575,800 บาท 

      งบกลาง        รวม 19,575,800 บาท 

  ค่าช าระหนี้เงินกู้       จ านวน   1,238,900 บาท 

 1. ค่าช าระหนี้เงินต้น         ตั้งไว้    1,238,900   บาท 
       1.1 ช าระเงินต้น งวดที่ 7   จ านวน   817,600   บาท  
                 -  เพ่ือช ำระหนี้เงินกู้ให้กับส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ 
รวม 3 รำยกำร เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 22 กันยำยน 2558       
(กองคลัง) 
        ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 7 เงินต้นจ่ำยจริง 817,530,97 บำท   
       ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น  817,600    บำท     

    1.2  ช าระเงินต้น งวดที่ 3   จ านวน   199,800    บาท 
         - เพ่ือช ำระหนี้เงินกู้ให้กับส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์       
(รถขยะ)  เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   (กองคลัง) 
       ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 3  เงินต้นจ่ำยจริง   199,746.04 บำท  
        ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น  199,800 บำท     

      1.3  ช าระเงินต้น งวดที่ 2   จ านวน   221,500    บาท 
          - เพ่ือช ำระหนี้เงินกู้ให้กับส ำนักงำนเงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์       
(รถตู้พยำบำล)  เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (กองคลัง) 
       ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 2  เงินต้นจ่ำยจริง   221,406.35 บำท  
       ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น  221,500  บำท 
 

แผนงานงบกลาง 
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   ค่าช าระดอกเบี้ย จ านวน 146,700 บาท 

  2. ค่าช าระดอกเบี้ย         ตั้งไว้          146,700    บาท 
     2.1  ค่าช าระดอกเบี้ย  ตั้งไว้  67,800  บาท 
          - เพ่ื อช ำระดอกเบี้ ยหนี้ เงิน กู้ ให้ กั บส ำนั ก งำน เงินทุ นส่ ง เสริมกิ จกำรเทศบำล               
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ รวม 3 รำยกำร เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น            
ลงวันที่ 22 กันยำยน  2558 
          ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 3  ดอกเบี้ยจ่ำยจริง 67,735.93 บำท  
          ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น 67,800 บำท     

        2.2  ค่าช าระดอกเบี้ย  ตั้งไว้  34,900  บาท 
             - เพ่ื อช ำระดอกเบี้ ยหนี้ เงิน กู้ ให้ กั บส ำนั ก งำน เงินทุ นส่ ง เสริมกิ จกำรเทศบำล               
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถขยะ) เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  (กองคลัง) 
        ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 3  ดอกเบี้ยจ่ำยจริง   34,820.23 บำท  
        ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น 34,900  บำท              

     2.3  ค่าช าระดอกเบี้ย  ตั้งไว้  44,000  บาท 
             -  เพ่ื อช ำระดอกเบี้ ยหนี้ เงินกู้ ให้ กับส ำนั กงำน เงินทุนส่ ง เสริมกิจกำรเทศบำล                    
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ (รถตู้พยำบำล) เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  (กองคลัง) 
        ช ำระครั้งนี้เป็นงวดที่ 2  ดอกเบี้ยจ่ำยจริง   43,979.80 บำท  
         ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น  44,000  บำท 
 

  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม     จ านวน       309,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 

   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2558  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 08 09.5/ว 81             
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่               
22 เมษำยน 2562  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     จ านวน      12,500 บาท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือให้ควำมคุ้มครองพนักงำนจ้ำง กรณี              
ประสบอันตรำยเจ็บป่วยถึงแก่ควำมตำย  หรือสูญหำยเนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่เทศบำลต ำบลท่ำพระ               
โดยจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อปี   ค ำนวณในอัตรำ ร้อยละ 0.2 ของค่ำพนักงำน                 
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงโดยประมำณท้ังปี  (เดือนมกรำคม - ธันวำคม) 

แผนงานงบกลาง 
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   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
  - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่            
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ที่ มท 0808.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยำยน 2563  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      จ านวน   11,906,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุรองรับกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์

ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว                 

โดยจ่ำยอัตรำเบี้ ยยั งชีพรำยได้รำยเดือนแบบขั้นบันไดส ำหรับผู้สู งอำยุ   โดยผู้สู งอำยุ  60 ถึง 69 ปี                       

จะได้รับ 600 บำท อำยุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บำท อำยุ 80 ถึง 89 ปี จะได้รับ 800 บำท และอำยุ 90 ปีขึ้นไป  

จะได้รับ 1,000 บำท เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินตำมข้อ 18 (2)                

แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น          

พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมมำก่อน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130               

เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับ

โครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำง

สังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 102 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เบี้ยยังชีพความพิการ      จ านวน     2,967,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำรให้แก่ผู้ พิกำรที่มีสิทธิ์  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด               
ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว          
โดยคนพิกำรที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป  ได้รับเบี้ยควำมพิกำร คนละ 800 บำทต่ อเดือน ตำมมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่ อวันที่  25 พฤศจิกำยน  2557 และคนพิกำรที่ มี อำยุต่ ำกว่ ำ 18 ปี คนละ 1,000 บำทต่อ เดื อน                      
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพ่ิมเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตำมข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ด ำเนินกำรให้กับรำยเดิมมำก่อน 

แผนงานงบกลาง 



 76 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ พิกำร         
ให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130          
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส ำหรับ
โครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรและทุพลภำพ โครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และโครงสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ  ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 102 ล ำดับที่ 3 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จ านวน       72,000 บาท 

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ 
ท ำกำรวินิจฉัยแล้วและรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งขำดผู้อุปกำระดูแล  ไม่สำมำรถประกอบ
อำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ  คนละ 500 บำทต่อเดือน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 
6 กรกฎำคม 2564    
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำ 102 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินส ารองจ่าย       จ านวน      262,200 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดขึ้น  หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสำธำรณภัย  หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อน             
ของประชำชนในส่วนรวม  เช่น  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดิน ถล่ม ภัยแล้ง           
ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำ และหมอกควัน (PM 2.5) ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2550 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่                    
30 มิถุนำยน 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 

แผนงานงบกลาง 
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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร     จ านวน       30,000 บาท 
   - เพ่ือจะเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจรที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง  
เช่น กำรทำสีตีเส้น  สัญญำณไฟจรำจร  สำมเหลี่ยมหยุดจรำจร ป้ำยจรำจร  กระจกทำงโค้งกระบองไฟจรำจร  
กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร  แผงพลำสติกใส่น้ ำ  เสำล้มลุกจรำจร  เสื้อจรำจร  ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก  ที่  มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่             
28 มิถุนำยน 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 
7 กุมภำพันธ์ 2565 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย    จ านวน       71,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทยรำยปี  โดยพิจำรณำจำก
รำยรับจริงประจ ำปีที่ผ่ำนมำของสมำชิก  ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท            
แต่จะต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบประมำณรำยรับดังกล่ำว  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000 บำท   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555  
   - เป็ น ไป ต ำมข้ อบั งคั บ สม ำคม สั น นิ บ ำต เท ศบ ำลแห่ งป ระ เท ศ ไท ย  พ .ศ . 2556                   
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
   รำยรับจริง ปีงบประมำณ 2564 ไม่รวมเงินอุดหนุน 42,795,839.81x0.00167=71,469.05 บำท 
   ประมำณกำรตั้งจ่ำยเป็น 71,500 บำท 
 
  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)    จ านวน       30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้ได้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น            
ผู้รับบ ำนำญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า     จ านวน      300,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จปกติ  บ ำเหน็จรำยเดือน  บ ำเหน็จพิเศษบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน  
ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ  บ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำทของลูกจ้ำงประจ ำ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานงบกลาง 
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  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน    1,530,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น อัตรำร้อยละ  3          

ของงบประมำณกำรรำยรับทุกประเภทตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ยกเว้น ประเภทพันธบัตร

เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจำคและเงินอุดหนุนไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณ 

   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

   - เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

สมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564  

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

   ประมำณกำรรำยรับไม่รวมเงินอุดหนุนปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 51,000,000 บำท 

 = 51,000,000 บำท x 3% = 1,530,000 บำท   

   ประมำณกำรตั้งไว้ 1,530,000 บำท 
 

  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  จ านวน     450,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่               

ตำมกฎหมำย  ว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครอง          

ส่วนท้องถิ่น  เพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  

   - เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่ งชำติ   เรื่อง หลักเกณฑ์                

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   ประชำกร = 8,782 x 45 = 395,190 บำท 

   ตั้งจ่ำยจริงสมทบ = 450,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 113.87 

 
 

แผนงานงบกลาง 
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  สมทบกองทุนสวัสดิการเทศบาลต าบลท่าพระ   จ านวน      200,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบลท่ำพระ เป็นกำรสร้ำง
หลักประกันควำมมั่นคงของชุมชนฐำนรำก  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ในกำรพัฒนำสู่คุณภำพชีวิต
ที่ดี  ด้วยหลักกำรของประชำชนออมหนึ่งส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหนึ่งส่วน เป็นรัฐบำลหนึ่งส่วน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2565 เป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

      เงินช่วยพิเศษ 
  เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน    จ านวน       30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ข้ำรำชกำร  พนักงำนเทศบำล หรือผู้รับบ ำนำญของ     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถึงแก่ควำมตำย 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ต่อกำรอ่ืน           
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยได้  พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.30/ว 90 ลงวันที่            
25 ธันวำคม 2560  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง     จ านวน       10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงำนจ้ำง ซึ่งถึงแก่ควำมตำย 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ต่อกำรอ่ืน            
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยได้  พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.30/ว 90 ลงวันที่             
25 ธันวำคม 2560  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า     จ านวน       10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ ซึ่งถึงแก่ควำมตำย 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ต่อกำรอ่ืน                
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ำยได้  พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่  ม 0809.30/ว 90 ลงวันที่                  
25 ธันวำคม 2560 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานงบกลาง 
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แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป        รวม 15,985,400 บาท 

  งบบุคลากร         รวม   8,216,400 บาท 

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม   2,849,000 บาท 

  เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน     726,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็น เงินเดือนนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 1 คน  อัตรำ 28,800 บำทต่อเดือน          

และรองนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 2 คน  อัตรำคนละ 15,840 บำทต่อเดือน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์        

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก   จ านวน      180,000 บาท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 1 คน  อัตรำ 6,000 บำท

ต่อเดือนและรองนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 2 คน  อัตรำคนละ  4,500 บำทต่อเดือน 

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์          

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน      180,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 1 คน  อัตรำ 6,000 บำทต่อเดือน  

และรองนำยกเทศมนตรีจ ำนวน 2 คน  อัตรำคนละ 4,500 บำทต่อเดือน 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์          

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน      207,500 บาท 

    - เพ่ื อจ่ำยเป็น เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 1 คน                   

อัตรำ 10,080 บำทต่อเดือน และท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี  จ ำนวน 1 คน  อัตรำ 7,200 บำทต่อเดือน 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์            

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

           จ านวน    1,555,500 บาท  

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนประธำนสภำเทศบำล  จ ำนวน 1 คน  อัตรำ 15,840 

บำทต่อเดือน  รองประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 คน อัตรำ 12,960 บำทต่อเดือน  และสมำชิกสภำเทศบำล  

จ ำนวน  10 คน อัตรำคนละ 10,080 บำทต่อเดือน 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์         

ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล 

สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร

สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    5,367,400 บาท 

  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    4,039,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล               
ส านักปลัดเทศบาล ปรากฏในแผนอัตราก าลั งสามปี  พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ ไขเพ่ิมเติม  
จ านวน 8 อัตรา  ดังนี้  
     1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)         จ านวน 1 อัตรา  
     2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)     จ านวน 1 อัตรา  
     3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา  
     4. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  จ านวน 1 อัตรา  
     5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) จ านวน 1 อัตรา 

     6. นิติกร (ปก/ชก)              จ านวน 1 อัตรา  
     7. นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)             จ านวน 1 อัตรา  
      8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             จ านวน 1 อัตรา 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/
หรือหนังสื่อสั่งการที่ได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

    - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม  2558 

    - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่  
9  กุมภาพันธ์  2559 (ส านักปลัดเทศบาล) 
  

 เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน      218,400  บาท 

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวเงินเพ่ิมต ำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เงินค่ำตอบแทน         
รำยเดือนต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นระดับสูงและระดับกลำง  ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับสูง
และระดับกลำง  และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและระดับช ำนำญกำรพิเศษ  เงินค่ำตอบแทนพิเศษ         
รำยเดือน ฯลฯ  
  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน         
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
  - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 
กุมภำพันธ์ 2564 

  - เป็นไปตำมประกำศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต ำแหน่งนิติกร   
  - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 
กรกฎำคม 2558 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน      254,400 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัด/รองปลัดประเภทบริหำรท้องถิ่นระดับสูง  ระดับกลำง

และระดับต้น  หัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับสูงระดับกลำงและระดับต้น  

จ ำนวน 5 อัตรำ 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่               

28 มีนำคม  2559 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า       จ านวน      241,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง จ ำนวน 1  อัตรำ 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.3/ว 2658         

ลงวันที่ 18 ธันวำคม  2558 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษำยน  

2561  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน     563,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
        1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์     จ ำนวน  2  อัตรำ  
        2. พนักงำนงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  จ ำนวน  2  อัตรำ  
    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่           
26  สิงหำคม  2558 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      51,600 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  4  อัตรำ    
    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่             
1   กรกฎำคม  2558 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่            
30  ธันวำคม  2558  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  งบด าเนินงาน        รวม   5,412,000 บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม   1,295,000 บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           จ านวน     800,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิ เศษ                  
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่ข้ำรำชกำร  พนักงำนท้องถิ่น  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 500,000 บำท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย จ ำนวน 100,000 บำท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคลหรือคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่น (กรณียุบสภำหรือทดแทน
ต ำแหน่งว่ำง หรือกรณีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  จ ำนวน 200,000 บำท 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน               
เป็นกรณี พิ เศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้ เป็นรำยจ่ำย อ่ืนของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรำงวัลประจ ำปี)  

    - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนมำก ที่  มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่            
20 เมษำยน 2559  ประกอบหนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0406.5/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษำยน 
2558 (คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด)  

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.1/ว 381 ลงวันที่            
19  มีนำคม 2546 (คณะกรรมกำรสอบสวนวินัย) 
    - เป็นไปตำมบัญชีอัตรำค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิ บัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง        
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นท้ำยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก        
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง)  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  ค่าเบี้ยประชุม        จ านวน       15,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่นที่มำประชุมในกิจกำรของสภำ           
ที่ได้รับค่ำตอบแทนเบี้ยประชุมเป็นรำยครั้ง 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือนเงินค่ำตอบแทนและประโยชน์          
ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำลเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร
สภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าเช่าบ้าน       จ านวน      440,000 บาท 

    - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำ         
ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
    - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน        40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุ ตรของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
ค่าใช้สอย       รวม   2,088,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน     648,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน

ของส ำนักปลัดเทศบำล 

   - เป็น ไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่องหลักเกณฑ์                  

กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        

ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2563 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

  - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่            

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ      จ านวน      100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก

หนังสือ ค่ำซักฟอกค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                 

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
  ค่าธรรมเนียมในการรังวัดสอบเขตทางสาธารณประโยชน์  จ านวน       10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมในกำรรังวัดสอบเขตทำงสำธำรณประโยชน์ภำยในเขต                
เทศบำลต ำบลท่ำพระ  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน      290,000 บาท 
   ก. ค่ำเลี้ยงรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบำลต ำบลท่ำพระ)                 
           จ ำนวน        50,000  บำท  
    - เพ่ื อจ่ ำย เป็ นค่ ำ เลี้ ย งรับรองที่ ส ำมำรถเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำย ได้ ส ำห รับกรณี หน่ วยงำนนี้                   
หรือบุคคลภำยนอกเข้ำมำดูงำนหรือเยี่ยมชมเทศบำลต ำบลท่ำพระ หรือกรณีกำรตรวจเยี่ยมหรือตรวจรำชกำร 
กำรแถลงข่ำว กำรมอบเงินหรือสิ่งของบริจำค โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร และค่ำบริกำร
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นตำมกฎหมำยหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภำพันธ์ 2563 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 



 87 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

        ข. ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรหรืออนุกรรมกำร   
          จ ำนวน      20,000  บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองค่ำอำหำรและเครื่องดื่มในกำรประชุมสภำฯหรือคณะกรรมกำร 
หรือคณะอนุกรรมกำร ที่ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย 
หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ หรือเอกชน  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

   ค. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี       จ ำนวน     200,000   บำท  
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้                
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มวันประชุมเตรียมกำรจัดงำนฯ  ค่ำจ้ ำงเหมำประกอบอำหำร                 
เช้ำวันจัดงำนฯ ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในวันจัดงำนฯ  ค่ำเครื่องปัจจัยไทยธรรม                     
ค่ำถวำยพระสงฆ์  ค่ำภัตตำหำรพระสงฆ์  ค่ำดอกไม้สดพำนพุ่ม  ค่ำพำนพุ่มฯ  ค่ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำลักษณ์
พร้อมติดตั้ง ค่ำกรอบใบประกำศขนำด A4  ค่ำใบประกำศขนำด A4  ค่ำพระบรมฉำยำลักษณ์พร้อมกรอบ               
ค่ ำ ธ งช ำติ  ค่ ำ เค รื่ อ ง อุ ป โภ คบ ริ โภ ค ส ำห รั บ ผู้ ย ำก ไร้   ค่ ำพ ว งม ำล ำ  ค่ ำ ใช้ จ่ ำย ใน ก ำรรั บ เส ด็ จ                                 
ส่งเสด็จ พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระบรมวงศำนุวงศ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับ              
กำรรับรองและพิธีกำร 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดงำน             
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะกำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภำพันธ์ 2563  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

       ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร      จ ำนวน        20,000  บำท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำรของเทศบำลต ำบลท่ำพระและให้หมำยรวมถึง         
กำรประชุมรำชกำรทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  ในกรณีที่มีกำรประชุมคำบเกี่ยวมื้ออำหำรที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้          
และเก่ียวข้องกับภำรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำผลกำรประชุมไปเป็นแนวทำงปฏิบัติงำน   
   โดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำเครื่องดื่มในกำรจัดประชุม  รวมถึงค่ำใช้จ่ำย                 
ที่เก่ียวเนื่องในกำรจัดประชุม 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5  กุมภำพันธ์ 2563  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
          จ านวน     200,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                       
24 กุมภำพันธ์ 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง      จ านวน     150,000 บาท 
   - เพ่ื อจ่ ำย เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำย ในกำรเลื อกตั้ งผู้ บ ริห ำรท้ องถิ่ น หรือ สมำชิ กสภำท้ อ งถิ่ น                     
กรณี กำรจัดกำรเลือกตั้ งแทนต ำแหน่งที่ ว่ำง เช่นค่ำใช้สอยศูนย์ประสำนงำนกำรเลือกตั้ ง ค่ำใช้จ่ำย                 
ในกำรจัดประชุม ที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ค่ำพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำท ำควำมสะอำด
หน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0818.2/ว 4049 ลงวันที่                 
19 กรกฎำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่                  
26  สิงหำคม 2563   (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     จ านวน     200,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียม  หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน               
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ            
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  โครงการจัดงานวันเทศบาล      จ านวน        30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเทศบำล โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำปัจจัยถวำยพระ ค่ำเครื่องไทยธรรม ค่ำดอกไม้ธูปเทียน ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรใส่ปิ่นโต 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำน้ ำดื่มแบบถ้วย ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำท ำป้ำยไวนิล ค่ำวัสดุอุปกรณ์          
ท ำควำมสะอำดส ำหรับกิจกรรม 5 ส. และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง               
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 9 
ล ำดับที่ 3  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า" จ านวน 20,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนและจัดกิจกรรมสำธำรณะโครงกำรท้องถิ่นอำสำปลูกป่ำ
เฉลิมพระเกียรติ "จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์ป่ำ”  ได้แก่ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  ค่ำเช่ำหรือบริกำรวัสดุอุปกรณ์           
ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน เช่นเครื่องเสียง  เต็นท์  เวที  ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งและจัดสถำนที่ ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน                   
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะกำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่  123 ล ำดับที่ 1 
 
  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลท่าพระ         จ านวน      20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยแพ่งเกี่ยวกับ
ชีวิตประจ ำวันให้แก่ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำตอบแทน
วิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน ค่ำวัส ดุส ำหรับ
ฝึกอบรม ค่ำวัสดุส ำหรับผลิตแผ่นพับประชำสัมพันธ์ควำมรู้ทำงกฎหมำย   ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ทำงกฎหมำย  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ           
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 9 
ล ำดับที่ 1  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน  จ านวน    300,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพและพัฒนำบุคลำกร                       
ในกำรปฏิบัติงำน  ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์  ค่ำกระเป๋ำ  หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ 
ค่ำอำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9)  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
    
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร            
ในองค์กร         จ านวน      20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรในองค์กร  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร               
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน ค่ำวัสดุในกำรอบรม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็ น ไป ต ำม ห นั งสื อ ก ระท รว งม ห ำด ไท ย  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท  0 80 8 .2 /ว 4 6 5 7                            
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ          
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 8 
ล ำดับที่ 1  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน     100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่               
28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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   ค่าวัสดุ        รวม     939,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน       จ านวน     150,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุ               

กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง            

วัสดุสิ่งของ ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก         

น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่          

28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  วัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน      100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร              

หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ 

วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น           

ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น  กรอบรูป มีด ถัง กะละมัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง         

ถ้วยชำม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น  กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด 

เครื่องบดอำหำร เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง        

ถังแก๊ส อ่ำงล้ำงจำน ถังขยะแบบล้อลำก ถังขยะแบบขำตั้ง  ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                   

28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 



 92 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

  วัสดุก่อสร้าง        จ านวน        20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ          
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน             
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี   
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบใสไม้  เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม รำวพำดผ้ำ อ่ำงล้ำงมือ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน      100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน      
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่นไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  คีมล็อค                  
ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช 
พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                   
28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      449,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน    
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน
เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่  27 เมษำยน 2565 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานบริหารทั่วไป 



 93 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

 วัสดุการเกษตร        จ านวน      10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุ        

กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน               

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุนผำนไถ กระทะคำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว อวน 

กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำหัวกระโหลก

ดูดน้ ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ              

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน     

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ เครื่องกรอเทปเลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียน -โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก            

แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์, วีดีโอเทป , แผ่นซีดี) ภำพถ่ำยดำวเทียม  เอกสำรเผยแพร่ผลกำร

ด ำเนินงำน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              

28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน     100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ             
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน            
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี         
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์            
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่                
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
        ค่าสาธารณูปโภค       รวม   1,090,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า       จ านวน     800,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำหรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในกำรใช้ไฟฟ้ำของส ำนักปลัดเทศบำลและ          
ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะส่วนที่เกินสิทธิ์ 10%  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่     
30 กันยำยน 2563  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่             
28  พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน      60,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลส ำนักงำนเทศบำล 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่       
30 กันยำยน 2563  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่               
28 พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานบริหารทั่วไป 



 95 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  ค่าบริการโทรศัพท์      จ านวน      85,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนในส ำนักงำน ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ 

และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์  

ค่ำบ ำรุงรักษำสำยตลอดจนค่ำธรรมเนียม 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่     

30 กันยำยน 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่           

28 พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  ค่าบริการไปรษณีย์      จ านวน      80,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำส่งธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำเช่ำตู้ ไปรษณีย์ 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่   

30 กันยำยน 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่       

28  พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน      60,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำนักงำนเทศบำล 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่              

28  พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง   จ านวน        5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่เวปไซต์และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  ค่ำจดชื่อ Domain Name     
ค่ำระบบ Cloud, Hosting ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่         
28  พฤษภำคม  2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
   งบลงทุน        รวม   2,280,000 บาท 
      ค่าครุภัณฑ์        รวม   2,280,000 บาท 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน      22,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน  1  เครื่อง 

รำคำเครื่องละ 22,000  บำท 

   รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ  30  ธันวำคม  2564  ข้อ 12 ดังนี้ 

   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน            

(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo 

Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 4 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 

   - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 

เดียวกัน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 

   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 

State  Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 

   - มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก (External) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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   - สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่               

28  พฤษภำคม  2564  

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ประกำศ ณ  30 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
  รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ  จ านวน      50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ ำนวน 1 คัน       
มีคุณลักษณะ พ้ืนฐำนดังนี้ 
     1) กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซีที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี   
เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้ 
     2) รำคำท่ีก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน 
     3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่               
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564 หรือหนังสือสั่งกำร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)      จ านวน    1,358,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ         
2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน  
   - เป็ น ไป ตำมระ เบี ยบกระทรวงมห ำด ไท ยว่ ำด้ วยกำรใช้ และรั กษ ำรถยนต์  ของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.3/ว168 ลงวันที่                 
19 มกรำคม 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564 หรือหนังสือสั่งกำร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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รถบรรทุก (ดีเซล)       จ านวน      850,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ           
ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำนี้ 110 กิโลวัตต์  แบบดับเบิ้ลแค็บ จ ำนวน 1 คัน                 
เป็นกระบะส ำเร็จรูปห้องโดยสำรเป็นแบบ double cab 4 ประตู เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ รำคำรวมภำษี
สรรพสำมิต และรำยละเอียดคุณลักษณะอ่ืนตำมที่ก ำหนด ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ (ธันวำคม 2564)  
   - เป็ น ไป ตำมระ เบี ยบกระทรวงมห ำด ไท ยว่ ำด้ วยกำรใช้ และรั กษ ำรถยนต์  ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.3/ว168 ลงวันที่             
19 มกรำคม 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่               
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564 หรือหนังสือสั่งกำร
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

 

    งบเงินอุดหนุน       รวม      77,000 บาท 

       เงินอุดหนุน       รวม      77,000 บาท 

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

     โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท. จ ำนวน       27,000  บำท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท. จ ำนวน 1 แห่ง  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่             

24 กันยำยน 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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           เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

     โครงกำรสนับสนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน       50,000 บำท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่               

24 กันยำยน 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192 ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม     995,800 บาท 
    งบบุคลากร        รวม     441,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม     441,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน     441,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล ปรำกฏใน

แผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน  1  อัตรำ ดังนี้  

     1. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ปก/ชก)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                  
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่               
9  กุมภำพันธ์  2559  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

    งบด าเนินงาน       รวม     554,800 บาท 
  ค่าตอบแทน       รวม       76,800 บาท 
  ค่าเช่าบ้าน       จ านวน       72,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำ        
ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน        4,800 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าใช้สอย       รวม    448,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน    จ านวน    108,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักปลัดเทศบำล 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์                 
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่           
10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

  - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่             
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
          จ านวน       30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                  
ของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                    
24 กุมภำพันธ์ 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     จ านวน       10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน            
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ        
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน      300,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ  เครื่องเขี ยนและอุปกรณ์ ค่ำป้ำย

โครงกำร  ค่ำกระเป๋ำ  หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ 

ค่ำอำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9)  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  

พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 9 ล ำดับที่  1  

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

   

  ค่าวัสดุ        รวม      30,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน        จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุ           

กำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง                

วัสดุสิ่งของ ที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับ

ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็กน้ ำดื่ม

ส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่             

28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน        10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ               

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน             

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี      

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ 

เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่            

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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งานบริหารงานคลัง       รวม   6,608,400 บาท 
    งบบุคลากร         รวม   4,608,400 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   4,608,400 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน   3,820,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล กองคลัง  

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  จ ำนวน  10  อัตรำ  ดังนี้  

     1. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง  ระดับต้น  จ ำนวน  1  อัตรำ  
    2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง (นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น)  จ ำนวน  1  อัตรำ  
    3. หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้ (นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น)  จ ำนวน  1  อัตรำ 
    4. นักจัดกำรงำนทั่วไป (ปก/ชก)       จ ำนวน  1  อัตรำ 
    5. นักวิชำกำรเงินและบัญชี (ปก/ชก)      จ ำนวน  1  อัตรำ 
    6. นักวิชำกำรพัสดุ (ปก/ชก)        จ ำนวน  1  อัตรำ 
    7. นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ (ปก/ชก)      จ ำนวน  1  อัตรำ 
    8.  เจ้ำพนักงำนพัสดุ (ปง/ชง)      จ ำนวน  1  อัตรำ 
    9.  เจ้ำพนกังำนกำรเงินและบัญชี (ปง/ชง)     จ ำนวน  1  อัตรำ 
    10. เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ (ปง/ชง)     จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                  
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองคลัง) 
 
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน      67,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน  ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง  และประเภทต ำแหน่งวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ  เงินค่ำตอบแทนพิเศษ     
รำยเดือน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน              
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 313 ลงวั นที่         
17 กุมภำพันธ์ 2564 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่            
1 กรกฎำคม 2558   (กองคลัง) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน     103,200 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่ งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ระดับกลำง จ ำนวน 1 อัตรำ และระดับต้น  จ ำนวน 2 อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่           

28 มีนำคม  2559  (กองคลัง) 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน      570,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  

     1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   จ ำนวน  2 อัตรำ  

     2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  จ ำนวน  1  อัตรำ  

     3. พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์    จ ำนวน  1 อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่                

26  สิงหำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 

10 กรกฎำคม  2557  (กองคลัง) 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      48,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  3 อัตรำ   

และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  1 อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่            

1   กรกฎำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่               

30  ธันวำคม  2558  (กองคลัง) 

 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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    งบด าเนินงาน       รวม 1,150,000 บาท 

  ค่าตอบแทน         รวม   342,000 บาท 

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

          จ านวน   100,000 บาท 

   - เพ่ื อจ่ ำย เป็ นค่ ำตอบแทนบุคคลหรือคณ ะกรรมกำรที่ ได้ รับแต่ งตั้ งตำมกฎหมำย                     

ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850         

ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561 ประกอบหนังสือกระทรวงกำรคลัง  ด่วนที่สุด  ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่          

6 กันยำยน 2561  (บุคคลหรือคณะกรรมกำร)  (กองคลัง) 

 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จ านวน       35,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในวันท ำกำร
หรือในวันหยุดรำชกำร  โดยได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่นก่อนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำน            
นอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองคลัง) 
 
  ค่าเช่าบ้าน        จ านวน       192,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำ            
ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองคลัง) 
 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน       15,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ข้ำรำชกำร/
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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        ค่าใช้สอย          รวม     598,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน    จ านวน      324,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของกองคลัง 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง  หลักเกณฑ์             
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่            
10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว  1095 ลงวันที่              
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองคลัง) 
 
  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ      จ านวน      60,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ ค่ำซักฟอกค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมำตรฐำนไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สิน          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองคลัง) 
 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

   งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

        จ านวน      60,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388  ลงวันที่               

24 กุมภำพันธ์ 2564 (กองคลัง) 

 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน      84,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน                  

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ           

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง) 

 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       70,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่           

28 พฤษภำคม 2564 (กองคลัง) 

 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าวัสดุ        รวม    210,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน       จ านวน      70,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนั กงำน ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                  

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน               

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปกติ               

รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 

เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ       

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่           

28 พฤษภำคม 2564  (กองคลัง) 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน       30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน         

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่นไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  คีมล็อค                

ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช 

พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564  (กองคลัง) 

 

 

 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      70,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ        

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน             

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่น  ฯลฯ   

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                      

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่  27 เมษำยน  2565 

(กองคลัง) 

 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน       5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ           
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน    
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ เครื่องกรอเทปเลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียน -โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก                 
แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์ , วีดี โอเทป , แผ่นซีดี ) ภำพถ่ำยดำวเทียม  เอกสำรเผยแพร่                    
ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                         
28 พฤษภำคม 2564  (กองคลัง) 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      35,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ            
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน        
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี         
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์           
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่             
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองคลัง) 
 
 
    งบลงทุน         รวม    850,000 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์        รวม    850,000 บาท 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
 รถบรรทุก (ดีเซล)       จ านวน    850,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบ                 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 cc หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำนี้ 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแคป  จ ำนวน 1 คัน                
เป็นกระบะส ำเร็จรูปห้องโดยสำรเป็นแบบ double cab 4 ประตู  เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศรำคำรวมภำษี
สรรพสำมิต  และรำยละเอียดคุณลักษณะอ่ืนตำมที่ก ำหนด  ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ 
   - เป็ น ไป ต ำมระ เบี ยบ กระท รวงม ห ำด ไท ยว่ ำด้ ว ยก ำรใช้ แล ะรั กษ ำรถยน ต์ ข อ ง                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0804.3/ว 168 ลงวันที่                   
19 มกรำคม 2565  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่                   
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552  
   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณธันวำคม 2564  (กองคลัง) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน     รวม   290,000 บาท 

    งบบคุลากร         รวม   200,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   200,000 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน   200,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล             

หน่วยตรวจสอบภำยใน ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  จ ำนวน   

1 อัตรำ ดังนี้  

       1. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน (ปก/ชก)    จ ำนวน 1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่           

30  ธันวำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                

9  กุมภำพันธ์  2559  (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

 

     งบด าเนินงาน       รวม     90,000 บาท 

  ค่าใช้สอย        รวม     60,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในหรือนอกราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

           จ านวน     30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                

24 กุมภำพันธ์ 2564 (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน      30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน               
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ        
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
 
  ค่าวัสดุ         รวม     30,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน        จ านวน     20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนั กงำน ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                  
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน               
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุง       วัสดุสิ่งของ ที่ ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ               
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่             
28 พฤษภำคม 2564  (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 
 
  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                 
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี                 
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์                
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่          
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (หน่วยตรวจสอบภำยใน) 

แผนงานบริหารทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม 1,511,000 บาท 
      งบบุคลากร        รวม 1,091,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 1,091,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    910,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล           

ส ำนักปลัดเทศบำล  ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน           

2 อัตรำ  ดังนี้ 

       1. หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง (นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น)  จ ำนวน  1  อัตรำ 
       2. นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร (ปก/ชก)     จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่            
30  ธันวำคม  2558 

  - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่             
9  กุมภำพันธ์  2559  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน       18,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำร ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น   
ระดับต้น  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่              
28 มีนำคม  2559  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน      145,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
       1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนทะเบียนและบัตร  จ ำนวน 1 อัตรำ  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่                    
26  สิงหำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10  กรกฎำคม  2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     18,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1  อัตรำ    
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่          
1   กรกฎำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่            
30 ธันวำคม  2558  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
    งบด าเนินงาน        รวม    340,000 บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม    140,000 บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าป่วยการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)         จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป   
   - เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
   - เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ของอำสำสมัครในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่                 
29 มกรำคม 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      80,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน      10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าใช้สอย       รวม   110,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ       จ านวน     30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปก
หนังสือ ค่ำซักฟอกค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมำตรฐำนไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่             
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
          จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่             
24 กุมภำพันธ์ 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จ านวน      30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน                  
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอ่ืนซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ            
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าวัสดุ         รวม      90,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน        จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ                
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน           
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปกติ                     
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่           
28 พฤษภำคม 2564 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน      40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี              
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์                   
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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      งบเงินอุดหนุน       รวม    80,000 บาท 
  เงินอุดหนุน        รวม    80,000 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จ านวน    30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจัดหวัด
ขอนแก่น  (ศป .ปส .จ .ขก .) ตำมหนั งสื อขอรับ เงิน อุดหนุนของ ที่ ท ำกำรปกครองจั งหวัดขอนแก่น                     
(กลุ่มงำนควำมมั่นคง) ที่ ขก 0018.3/ว11036 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ าเภอเมืองขอนแก่น  จ านวน  50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอเมือง
ขอนแก่น (ศป.ปส.อ.เมืองขอนแก่น) ตำมหนังสือขอรับเงินอุดหนุนของ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเมืองขอนแก่น 
(ฝ่ำยควำมมั่นคง) ที่ ขก 0118/ว 6209 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2565 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      รวม 2,234,000 บาท 
      งบบุคลากร        รวม 1,684,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม 1,684,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    300,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล ปรำกฏใน

แผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้  

       1.เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปง/ชง)    จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่               
9  กุมภำพันธ์  2559  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน   1,300,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
       1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรขนำดกลำง  จ ำนวน  2  อัตรำ  
       2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์       จ ำนวน  2  อัตรำ  
       3. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง         จ ำนวน  1  อัตรำ 
      4. พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง         จ ำนวน  4  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่                
26  สิงหำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2557  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      84,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1 อัตรำ   
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน 5 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่             
1  กรกฎำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่             
30 ธันวำคม  2558  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

      งบด าเนินงาน        รวม   550,000 บาท 
  ค่าใช้สอย        รวม   320,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (ปีใหม่-สงกรานต์) จ านวน    50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและลดอุบัติ เหตุในช่วงเทศกำล 
(สงกรำนต์และปีใหม่)  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำน้ ำดื่ม  ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยรณรงค์                     
ตำมมำตรกำร 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. ป้ำยจุดตรวจ/จุดบริกำร ป้ำยโครงกำรฯ ป้ำยศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมฯ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  
   - เป็น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญั ติ เทศบำล พ .ศ. 2496                         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง                
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน              
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 119 ล ำดับที่ 1 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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โครงการฝีกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลท่าพระ (หลักสูตรทบทวน)    
         จ านวน       20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ         
ประจ ำเทศบำลท่ำพระ (หลักสูตรทบทวน)  เพ่ือฝึกทักษะและควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในภำวะฉุกเฉิน             
ให้เป็นระบบรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.         
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำกระเป๋ำเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มค่ำสัมมนำ
คุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง          
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 122 ล ำดับที่ 11 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน   จ านวน 30,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนกำรป้องกันและบรรเทำ               
สำธำรณภัยในชุมชน  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ค่ ำวัสดุในกำรฝึกอบรม ได้แก่ สมุดบันทึก ปำกกำ เอกสำร
บรรยำย  ค่ำวัสดุในกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง             
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่ 7 
ล ำดับที่ 1  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จ านวน     20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้ำงวินัย
จรำจร  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำง                  
และเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ค่ำวัสดุในกำรฝึกอบรม ได้แก่ สมุดบันทึก ปำกกำ เอกสำรบรรยำย           
ค่ำวัสดุในกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ ค่ำใช้จ่ำย             
ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง             
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 119 ล ำดับที่ 2 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)  จ านวน   200,000   บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)  เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนให้กับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ ำยพลเรือน (อปพร.)           
ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่ำกระเป๋ำ
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมค่ำอำหำรว่ำง  และเครื่องดื่ม  ค่ำสัมมนำคุณวิทยำกร
ค่ำอำหำร ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ           
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9)  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน       
พ.ศ. 2553  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่              
29 มกรำคม 2564  
   - เป็ น ไป ตำมแผน พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ . 2566  - 2570 ) ห น้ ำที่  1 20  ล ำดั บ ที่  4                
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ค่าวัสดุ         รวม  230,000 บาท 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    30,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน     
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่นไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  คีมล็อค            
ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช 
พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              
28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน      150,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ            
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป  ในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่  วัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น  ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี    
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  ค่ำเครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำนเสื้อ  กำงเกง  ถุงเท้ำ  ถุงมือ  รองเท้ำ                  
เสื้อสะท้อนแสง  เสื้อชูชีพ   ชุดดับ เพลิ งรวมถึ งชนิด กัน ไฟ (ไม่ รวมถั งออกซิ เจน)  วุฒิ บั ตร  อปพร.                   
บัตรประจ ำ อปพร.  เข็มเครื่องหมำย  อปพร. ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  
    - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท  0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่            
28  พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  พ.ศ. 2553  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่          
29 มกรำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 3051          
ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง      จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่               
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น              
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น วำล์วดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสำยส่งน้ ำ    
สำยดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่ น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                      
28 พฤษภำคม 2564 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3051 ลงวันที่ 
21 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

  วัสดุจราจร        จ านวน      30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุจรำจร  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน

ไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่  วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองวัสดุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น  ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  

ค่ำติดตั้งเป็นต้น  เช่น  สัญญำณไฟกระพริบ  กรวยจรำจร  แผงก้ันจรำจร  ป้ำยเตือน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่           

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่  มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่                

28 มิถุนำยน 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.4/ว 367             

ลงวันที่  7 กุมภำพันธ์ 2565 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม   2,837,000 บาท 

      งบบุคลากร         รวม   1,672,400 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม   1,672,400 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน   1,400,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล           

กองกำรศึกษำ ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  จ ำนวน  3  อัตรำ  

ดังนี้  

       1. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรกำรศึกษำ  ระดับกลำง)   จ ำนวน 1 อัตรำ  
      2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ (นักบริหำรกำรศึกษำ ระดับต้น)    จ ำนวน 1 อัตรำ  
      3. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง/ชง)           จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่            
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่           
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองกำรศึกษำ) 
 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน     85,200 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินค่ำตอบแทนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร

ท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลำง  และประเภทต ำแหน่งวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

รำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่                    

17 กุมภำพันธ์ 2564 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่                   

1 กรกฎำคม 2558  (กองกำรศึกษำ) 

 

แผนงานการศึกษา 
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  เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      67,200 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ระดับกลำงและระดับต้น  จ ำนวน 2 อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว  652 ลงวันที่             

28  มีนำคม  2559  (กองกำรศึกษำ) 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     108,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  

       1. พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน  1  อัตรำ  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่            

26  สิงหำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 

10 กรกฎำคม  2557  (กองกำรศึกษำ) 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      12,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่ พนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่              

1   กรกฎำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่              

30 ธันวำคม  2558  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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      งบด าเนินงาน        รวม 1,164,600 บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม   141,600 บาท 
  ค่าเช่าบ้าน        จ านวน   132,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองกำรศึกษำ) 
 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน      9,600 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  (กองกำรศึกษำ) 
 
  ค่าใช้สอย       รวม   488,000 บาท 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
  ก.ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน    จ านวน    108,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของกองกำรศึกษำ 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง  หลักเกณฑ์                     
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                 
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองกำรศึกษำ) 
 

แผนงานการศึกษา 



 127 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ       จ านวน     90,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ  หรือ             

เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอกค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมำตรฐำนไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่             

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 

(กองกำรศึกษำ) 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

          จ านวน    150,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                 

24 กุมภำพันธ์ 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 



 128 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน     100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน              

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ          

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองกำรศึกษำ) 

 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน       40,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซอ่มแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              

28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

  ค่าวัสดุ        รวม   225,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน        จ านวน     50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนั กงำน ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                   

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                  

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปก ติ                       

รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 

เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย ในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่         

28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

แผนงานการศึกษา 



 129 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  วัสดุก่อสร้าง        จ านวน       40,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ         

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน              

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบใสไม้            

เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม รำวพำดผ้ำ อ่ำงล้ำงมือ ท่อน้ ำ และอุปกรณ์

ประปำ ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  

28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน      

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  คีมล็อค                 

ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช 

พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                    

28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 



 130 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     จ านวน      70,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ   

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน        

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิ ง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด       

น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ   

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่  27 เมษำยน  2565 

 (กองกำรศึกษำ) 

 

  วัสดุการเกษตร        จ านวน     20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ               

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน               

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุนผำนไถ กระทะคำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว อวน 

กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำหัวกะโหลก 

ดูดน้ ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                     

28 พฤษภำคม 2564 (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน       5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ      

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน         

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ เครื่องกรอเทปเลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์ 

กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียน -โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก          

แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์ , วีดี โอเทป , แผ่นซีดี ) ภำพถ่ำยดำวเทียม  เอกสำรเผยแพร่                        

ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร งำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่               

28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ             

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ ง ค่ำภำษี                              

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ 

เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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  ค่าสาธารณูปโภค      รวม    310,000 บาท 

  ค่าไฟฟ้า       จ านวน    250,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำหรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในกำรใช้ไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก             

เทศบำลต ำบลท่ำพระ โรงเรียนเทศบำลท่ำพระ อำคำรเอนกประสงค์และสถำนที่ อ่ืนที่อยู่ในกำรดูแลของ              

กองกำรศึกษำ 

    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่     

30  กันยำยน 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่           

28  พฤษภำคม  2564 (กองกำรศึกษำ) 

 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล      จ านวน   60,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำลศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็ก เทศบำลต ำบลท่ำพระ                

โรงเรียนเทศบำลท่ำพระ อำคำรเอนกประสงค์และสถำนที่อ่ืนที่อยู่ในกำรดูแลของกองกำรศึกษำ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่     

30 กันยำยน 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่            

28 พฤษภำคม  2564  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม 13,615,600 บาท 

      งบบุคลากร         รวม   7,349,200 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   7,349,200 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน   5,040,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนครูเทศบำล       

จ ำนวน 14 อัตรำ  ดังนี้  

       1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ     จ ำนวน  1  อัตรำ  

      2. ครู      จ ำนวน  12 อัตรำ  

      3. ครูผู้ดูแลเด็ก     จ ำนวน  1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่   มท 0809.4/ว 21 ลงวันที่               

16 พฤษภำคม 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่            

14 มิถุนำยน 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต ด่วนที่สุด ที่  มท 0809.4/ว 126 ลงวันที่                

27 ตุลำคม 2563  (กองกำรศึกษำ) 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน     254,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินค่ำตอบแทนพิเศษ ค่ำตอบแทนรำยเดือน            

ให้กับพนักงำนครูเทศบำล ส ำหรับกองกำรศึกษำ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน             

เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท  0809.3/ว 313 ลงวันที่                 

17 กุมภำพันธ์ 2564 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่              

1 กรกฎำคม 2558  (กองกำรศึกษำ) 

 

แผนงานการศึกษา 
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  เงินวิทยฐานะ        จ านวน     380,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะช ำนำญกำร  วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ  และวิทยฐำนะ

ผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญ  ให้กับพนักงำนครูเทศบำลและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 17 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559  

   - เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 123 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2561  

(กองกำรศึกษำ) 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    1,500,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  

      1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก            จ ำนวน  6  อัตรำ  

     2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครู            จ ำนวน  2  อัตรำ  

      3. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน  1  อัตรำ  

      4. พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ต ำแหน่ง ภำรโรง            จ ำนวน  1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่               

26  สิงหำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 

10 กรกฎำคม  2557  (กองกำรศึกษำ) 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน     175,200 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน 9 อัตรำ  

และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  จ ำนวน 1 อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่         

1   กรกฎำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่              

30 ธันวำคม  2558  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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      งบด าเนินงาน        รวม  4,897,200 บาท 

  ค่าใช้สอย        รวม  3,503,100 บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

     ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน    444,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน

ของกองกำรศึกษำ 

   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์                  

กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่            

10 กรกฎำคม 2563 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่             

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  

(กองกำรศึกษำ) 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      

  โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  จ านวน      10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้กำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด

และปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร            

ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ                

ค่ำป้ำยโครงกำร   ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               

กำรฝึกอบรมของ   เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือท่ีได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่ 99 ล ำดับที่ 14  (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานการศึกษา 



 136 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัย  จ านวน      50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ปลอดภัย  

โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้กำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิด        

กำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่ งที่ ใช้บรรจุเอกสำร            

ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ       

ค่ำป้ำยโครงกำร   ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ         

กำรฝึกอบรมของ   เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือท่ีได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข   

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 1 

(กองกำรศึกษำ) 

 

  โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ    จ านวน     30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบ โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้กำรตกแต่งสถำนที่ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม ค่ำวัสดุ             

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร  ค่ำของสมนำคุณในกำรดูงำน 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำนส ำหรับ

ยำนพำหนะ ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือท่ีได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่  97  ล ำดับที่ 10 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 



 137 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา     จ านวน      10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ  โดยประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้กำรตกแต่งสถำนที่  ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดและปิดกำรฝึกอบรม           
ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ำประกำศนียบัตร ค่ำกระเป๋ำหรื อสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำร ค่ำของสมนำคุณ           
ในกำรดูงำน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำยำนพำหนะ ค่ำป้ำยโครงกำร   
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ            
กำรฝึกอบรมของ   เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือท่ีได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำที่ 99  ล ำดับที่ 15  (กองกำรศึกษำ) 
 
  โครงการส่งเสริมนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ทักษะกีฬา นันทนาการและทักษะอ่ืนๆ
            จ านวน     100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมทักษะวิชำกำร              
ทักษะกีฬำ นันทนำกำรและอ่ืนๆ  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำป้ำยโครงกำร   ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง        
ค่ำสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำที่ พัก ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำน                   
ส ำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำงบรรทุก  ค่ำวัสดุ เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น และเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ            
กำรฝึกอบรมของ   เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                       
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
และ/หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 2 
(กองกำรศึกษำ) 
 

 

แผนงานการศึกษา 



 138 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน    2,859,100 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ                
ของโรงเรียนเทศบำลท่ำพระ และศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ ำพระ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่  18  กรกฎำคม  2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  หรือที่ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  และ/หรือตำมที่                             
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแจ้งจัดสรรงบประมำณ  (กองกำรศึกษำ) ดังนี้ 

       1. เงินส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน     ตั้งไว้      1,594,500   บาท 
          - เพ่ือให้สถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลท่ำพระ  เป็นค่ำอำหำรกลำงวัน         
เพ่ือจัดซื้อวัสดุประกอบอำหำรกลำงวัน เช่น ข้ำวสำร หมู  ผัก  ผลไม้ แก๊ส เครื่องปรุง รวมทั้งอุปกรณ์               
ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรประกอบอำหำร และ/หรือจ้ ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน   ให้ กับ เด็ ก เล็ ก                      
อัตรำคนละ 21 บำท/วัน ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลท่ำพระ จ ำนวน 245 วัน และเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบำลท่ำพระ จ ำนวน 200 วัน อัตรำคนละ 21 บำท/วัน และ/หรือตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น    
แจ้งจัดสรรงบประมำณ  โดยจัดซื้อหรือจ้ำงเหมำฯ ตำมจ ำนวนเด็กจริง   

   2. เงินส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา     ตั้งไว้      1,099,800  บาท 
     1)  ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน        จ ำนวน  16,800  บำท แยกเป็น 
               - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line ; ADSL  จ ำนวน  9,600 บำท 
         - ระบบ Wireless Fidelity : wifi                              จ ำนวน  7,200 บำท  
           2) ค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน       จ ำนวน  15,000 บำท 
    3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                                                 
จ ำนวน 1,068,000 บำท  

   3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าพระ                  
จ านวน 164,800 บาท  แยกเป็น 
    1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์ พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  110,500 บำท            
อัตรำคนละ 1,700 บำท   
      2) ค่ำหนังสือเรียน  200 บำทต่อคนต่อปี ,ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  200  บำทต่อคนต่อปี, 
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 300 บำทต่อคนต่อปี  และค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 430 บำทต่อคนต่อปี  และ/หรือ
ตำมท่ีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ  จ ำนวน  54,300  บำท  (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานการศึกษา 
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  ค่าวัสดุ         รวม    1,394,100 บาท 

  วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน    1,374,100 บาท 

   ก.วัสดุงานบ้านงานครัว 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ

ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่                

วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น              

ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น กรอบรูป มีด ถัง กะละมัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง              

ถ้วยชำม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น  กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด 

เครื่องบดอำหำร เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง           

ถังแก๊ส อ่ำงล้ำงจำน ถังขยะแบบล้อลำก ถังขยะแบบขำตั้ง  ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                     

28 พฤษภำคม 2564 (กองกำรศึกษำ) 

   ข.อาหารเสริมนม  

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนำเด็ก เล็ก                 

เทศบำลต ำบลท่ำพระ โรงเรียนเทศบำลท่ำพระ และโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(สพฐ.) ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน ตำมหนังสือกรมส่งเสริม                 

กำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -รำยจ่ำย  

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28  พฤษภำคม  2564 ประกอบกับ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง            

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 หรือที่ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ/หรือตำมที่กรมส่งเสริม                

กำรปกครองท้องถิ่นแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

แผนงานการศึกษา 



 140 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

  

  วัสดุการศึกษา        จ านวน      20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ               
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน           
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี     
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เช่น หุ่นเพ่ือกำรศึกษำ แบบจ ำลองภูมิประเทศ สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำด้วยพลำสติก 
กระดำนลื่นพลำสติก (สไลด์เดอร์พลำสติก) กระดำนไวท์บอร์ด  ชอล์ค ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่        
28 พฤษภำคม 2564  (กองกำรศึกษำ) 
 

      งบเงินอุดหนุน        รวม  1,369,200 บาท 
  เงินอุดหนุน        รวม  1,369,200 บาท 
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
       อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.    จ านวน   1,369,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ในอัตรำคนละ 21 บำทต่อวัน  
จ ำนวน 200 วัน ตำมจ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)                
ในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่  18 กรกฎำคม  2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2559 หรือที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น      
แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ   ดังนี้  
   1) โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ 
   2) โรงเรียนบ้ำนท่ำพระเนำว์ 
   3) โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี 
    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่ 95  ล ำดับที่ 12   (กองกำรศึกษำ) 
 
 

แผนงานการศึกษา 
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ      รวม    150,000 บาท 

     งบด าเนินงาน        รวม    150,000 บาท 

 ค่าใช้สอย        รวม    150,000 บาท 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน     150,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  เช่น ค่ำพิธีทำงศำสนำ

ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำมหรสพ ค่ำกำรแสดง ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน 

ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร เช่นค่ำพลุ ค่ำจ้ำงวงดนตรี  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำน        

ในกำรจัดงำน  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน(ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำเงินหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรในกำรจัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร

วัสดุที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกิจกรรม

สำธำรณะกำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำที่ 95 ล ำดับที่  1  (กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศึกษา 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     รวม  3,726,600 บาท 
      งบบุคลากร         รวม  1,749,600 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,749,600 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน  1,360,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล                 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน  จ ำนวน  3  อัตรำ  ดังนี้  
       1. ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข  ระดับต้น)  
จ ำนวน 1 อัตรำ  
       2. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข ระดับต้น)             
จ ำนวน 1 อัตรำ  
       3. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง/ชง)   จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         
หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                  
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                  
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      60,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 
ระดับต้น  จ ำนวน 2 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่                   
28  มีนำคม  2559  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน    302,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
      1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร     จ ำนวน  1  อัตรำ  
      2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์          จ ำนวน  1  อัตรำ  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่               
26  สิงหำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2557  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสาธารณสุข 
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  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน       27,600 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  2 อัตรำ    
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่                  
1  กรกฎำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                 
30  ธันวำคม  2558  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

      งบด าเนินงาน        รวม  1,890,000 บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม    192,000 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    192,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  ค่าใช้สอย        รวม   398,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน       จ านวน     60,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปก
หนังสือ ค่ำจ้ำงหมำบริกำรบุคคลภำยนอกท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมำตรฐำนไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสาธารณสุข 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

          จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                   

24 กุมภำพันธ์ 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน      68,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน             

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    250,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                     

28 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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  ค่าวัสดุ          รวม 1,300,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน        จ านวน     40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนั กงำน ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                   
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน               
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปกติ                       
รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                 
28 พฤษภำคม 2564   (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      จ านวน       5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติ               
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี             
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง             
ส่งสัญญำณ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่                         
28 พฤษภำคม 2564 เช่น (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน     135,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร              
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่               
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น           
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น กรอบรูป มีด ถัง กะละมัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง               
ถ้วยชำม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น  กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด 
เครื่องบดอำหำร เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง             
ถังแก๊ส อ่ำงล้ำงจำน ถังขยะแบบล้อลำก ถังขยะแบบขำตั้ง  ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                        
28 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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  วัสดุก่อสร้าง        จ านวน      5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ               
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน    
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบใสไม้                  
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม รำวพำดผ้ำ อ่ำงล้ำงมือ ท่อน้ ำและ             
อุปกรณ์ประปำ ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                     
28 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน    100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ                
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่               
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น            
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่นไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  
คีมล็อค  ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ 
เบรค ครัช พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              
28 พฤษภำคม 2564 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน    880,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร  หรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน                
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำส น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                        
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่  27 เมษำยน  2565 
 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ 
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง 
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น สำรเคมีล้ำงท ำควำมสะอำด น้ ำยำตรวจสำรปนเปื้อน สำรเคมี             
ที่ใช้ควำมคุมโรคโดยมีแมลงเป็นพำหะน ำโรค แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์อ่ืนๆ ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่                     
24 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุการเกษตร        จ านวน       5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                  
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน                   
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุนผำนไถ กระทะคำดซี่พรวนดินระหว่ำงแถว  
อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีก  และสัตว์น้ ำ                 
หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                          
28 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน      15,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ                  
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่                  
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ ำวัสดุ                  
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น ขำตั้งกล้อง ขำตั้งเขียนภำพ เครื่องกรอเทป            
เลนส์ซูม ป้ำยประชำสัมพันธ์ กระเป๋ำใส่กล้องถ่ำยรูป พู่กัน สี กระดำษเขียน -โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด         
ป้ำยไฟแจ้งเตือนแบบล้อลำก  แถบบันทึกเสียงหรือภำพ (ภำพยนตร์ , วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภำพถ่ำยดำวเทียม                 
เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ  

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                         
28 พฤษภำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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วัสดุเครื่องแต่งกาย       จ านวน     15,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำย  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                  
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไป  ในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่  วัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่นค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี        
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้งเป็นต้น  เช่น  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงำนเสื้อ  กำงเกง  ถุงเท้ำ  ถุงมือ  รองเท้ำ                  
เสื้อสะท้อนแสง  ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28  พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน         
พ.ศ. 2553  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่                       
29 มกรำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0820.3/ว 3051         
ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ               
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี               
ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์                      
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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      งบลงทุน         รวม     87,000 บาท 

  ค่าครุภัณฑ์       รวม     87,000 บาท 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

     รถจักรยานยนต์       จ านวน     43,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถจักรยำนยนต์  ขนำด 110  ซีซี แบบเกียร์ธรรมดำ จ ำนวน 1 คัน                

มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 

     1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ ำ 

     (1) กรณีขนำดต่ ำกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี  หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี ที่ก ำหนด              

ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด ซีซี ที่ก ำหนดไว้ 

     (2) รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ำจดทะเบียน 

     (3) กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ให้มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                   

28 พฤษภำคม 2564 

   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2564 

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    เครื่องตัดหญ้า        จ านวน      19,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เครื่อง รำคำเครื่องละ                   

9,500 บำท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 

        1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 

       2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ 

       3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 

       4) พร้อมใบมีด 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                    

28 พฤษภำคม 2564 

   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ  ธันวำคม 2564 

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
     เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับส านักงาน  จ านวน       17,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง  
รำคำเครื่องละ 17,000 บำท 
   รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวำคม 2564 ข้อ 9 ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน              
(4 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง      
(Turbo  Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
   - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB 
   - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State  Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
   - มี  DVD-RW ห รื อ ดี ก ว่ ำ  แ บ บ ติ ด ตั้ งภ ำย ใน  ( Internal) ห รื อ ภ ำย น อก  (External)                   
จ ำนวน 1 หน่วย 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28 พฤษภำคม 2564 
   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
          จ านวน      7,500 บาท 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์               
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  รำคำเครื่องละ 7,500 บำท 
   รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวำคม2564 ข้อ 50 ดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน 
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
   - มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 27 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 
8.8 ภำพ ต่อนำที (ipm) 
   - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 5 ภำพ
ต่อนำที (ipm) 
   - สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ-สี) ได้ 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 



 151 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

   - มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 

   - มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

   - สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 

   - สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ 

   - สำมำรถย่อและขยำยได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำน เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

   - มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น 

   - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของกระดำษเองได้ 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                 

28 พฤษภำคม 2564 

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    รวม  2,489,800 บาท 
      งบบุคลากร          รวม    706,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม    706,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    620,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล               

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  

      1. พยำบำลวิชำชีพ (ปก/ชก)      จ ำนวน  1  อัตรำ 
       2. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข (ปง/ชง)   จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ         

หนังสื่อสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                    
9  กุมภำพันธ์  2559    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน      44,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำตอบแทนรำยเดือนของพนักงำนเทศบำล  และเงินเพ่ิมส ำหรับต ำแหน่ง

ที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว  เงินปรับเพ่ิมตำมคุณวุฒิ

กำรศึกษำที่เป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  และเงินเพ่ิมอ่ืนๆตำมที่กฎหมำยก ำหนดของพนักงำนเทศบำล 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน              

เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่           

17 กุมภำพันธ์ 2564 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่               

1 กรกฎำคม 2558   (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน      42,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของวิชำชีพเฉพำะ  ระดับช ำนำญกำรข้ึนไป  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่                 
28 มีนำคม  2559   (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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      งบด าเนินงาน       รวม 1,583,800 บาท 

 ค่าตอบแทน       รวม     72,000 บาท 

 ค่าเช่าบ้าน       จ านวน     72,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำ               

ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  ค่าใช้สอย        รวม   1,511,800 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   ค่าจ้างเหมาแรงงานรายเดือน      จ านวน   1,152,000 บาท 

   - เพ่ื อ จ่ ำย เป็ น ค่ ำจ้ ำ ง เห ม ำบ ริก ำรแ รงงำน ทั้ งร ำย เดื อน ห รื อ รำยวั น ที่ ช่ วย เห ลื อ                       

ในกำรปฏิบัติงำนของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์                        

กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่              

10 กรกฎำคม 2563 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
           จ านวน       20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                    
24 กุมภำพันธ์ 2564 (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม       จ านวน      15,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน                 
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วย งำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  โครงการถนนคนเดินท่าพระ     จ านวน      25,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรถนนคนเดินท่ำพระ โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
ได้แก่ ค่ำอุปกรณ์ในกำรตีเส้น ทำสีบล็อกตลำด  ค่ำซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับใช้ในโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มในกำรจัดประชุม ค่ำใช้จ่ำย               
ในกำรจัดตกแต่งสถำนที่ และอ่ืนๆที่จ ำเป็นในโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (5) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 
11 ตุลำคม พ.ศ. 2560   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัด
กิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข  ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 2 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการบูรณาการงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและการส่งเสริมสุขาภิบาล อาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร

           จ านวน      30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรบูรณำกำรงำนคุ้มครองผู้บริโภคและกำรส่งเสริม

สุขำภิบำลอำหำรในสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรม (ผู้ประกอบกำร)   ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรม (ผู้ประกอบกำร) ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ / วัสดุเผยแพร่ให้ควำมรู้  ป้ำยโครงกำร  ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

เบื้องต้น และชุดทดสอบสำรปนเปื้อนในอำหำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับโครงกำรฯลฯ   

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มำตรำ 50 (5) 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็ น ไป ต ำมแผ น พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2566  - 2 570 ) ห น้ ำที่  1 1 2  ล ำดั บ ที่  6                            

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)   จ านวน   30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำสำสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยประมำณ

กำรค่ำใช้จ่ำย  ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำสมนำคุณวิทยำกรประจ ำกลุ่ม  ค่ำป้ำย

โครงกำร ฯลฯ   

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (4) 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 7  ล ำดับที่ 2 

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  
     1. ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรและให้ควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำป้ำยโครงกำร   
ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำ   
     2. ค่ ำใช้จ่ ำยกิจกรรม“มหกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนั ขบ้ ำ ”                     
ตำมพระปณิธำนฯ 
    - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
    - ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกิจกรรม      
   3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ป้องกันกำรติดเชื้อ เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
(เชิ งรุก)  ในชุมชน ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือ หน้ำกำกอนำมัย                       
ถุงมือให้กำรพยำบำล ชุดกำวน์พลำสติกแบบใช้แล้วทิ้ง 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มำตรำ 50 (4) 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสวัสดิภำพสัตว์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก  ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 
1 มีนำคม 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 
10 เมษำยน 2561  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 2027 ลงวันที่                   
5 กรกฎำคม 2561  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่           
14 ธันวำคม 2561  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0819.3/ว 4524           
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 
3 มกรำคม 2563 
   - เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                   
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 5 
ล ำดับที่ 2    (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่   จ านวน    40,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคติดต่อตำมฤดูกำลและ
โรคอุบัติใหม่   โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ดังนี้  
      1. ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อตำมฤดูกำลและโรคอุบัติใหม่ ได้แก่  
ค่ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ 
     2. ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม “รณรงค์เชิงรุกในชุมชน เพ่ือเฝ้ำระวังควบคุม ป้องกันกำรระบำด               
ของโรคติดต่อตำมฤดูกำลและโรคอุบัติใหม่”ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มแกนน ำสุขภำพ/ผู้น ำชุมชน  
      3. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันกำรติดเชื้อ เพ่ือใช้ในกิจกรรมกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรค (เชิงรุก)            
ในชุมชน ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ท ำควำมสะอำดมือ  หน้ำกำกอนำมัย  ถุงมือให้กำรพยำบำล ชุดกำวน์พลำสติก
แบบใช้แล้วทิ้ง  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  มำตรำ 50 (4) 
    - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
    - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 1 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลต าบลท่าพระ จ านวน      26,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพทีมอำสำสมัครกู้ชีพ                   
เทศบำลต ำบลท่ำพระ  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 
     1. กิจกรรมกำรอบรมฟ้ืนฟูควำมรู้ ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน                
ผู้เข้ำอบรม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร 
     2. กิจกรรมเชิงรุกประชุมเชิงปฏิบัติกำรในชุมชน(ค้นหำผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/ป่วยฉุกเฉิน/จัดท ำ
แผนที่ชุมชน) 
   - ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (อสม./ผู้น ำชุมชน
และพนักงำนหน่วยกู้ชีพ) ค่ำจัดท ำใบประกำศนียบัตร                
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 50 (4) 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำที่ 110 ล ำดับที่ 2  
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

แผนงานสาธารณสุข 
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   จ านวน      63,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ

โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่  ค่ำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นของงำนสัตวแพทย์ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (4) 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสวัสดิภำพสัตว์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก  ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 

1 มีนำคม 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 

10 เมษำยน 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 2027 ลงวันที่              

5 กรกฎำคม 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่          

14 ธันวำคม 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0819.3/ว 4524              

ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 

3 มกรำคม 2563 

   - เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำร

ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 5 

ล ำดับที่ 1  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

   

แผนงานสาธารณสุข 
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โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า        จ านวน     10,800 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ได้แก่ ค่ำส ำรวจข้อมูล

จ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนประชำกรสุนัขและแมว 3 บำท/ครั้ง 2 ครั้ ง/ปี  ตำมที่ ได้รับจัดสรรจำก                       

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสวัสดิภำพสัตว์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก  ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 

1 มีนำคม 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 

10 เมษำยน 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 2027 ลงวันที่                   

5 กรกฎำคม 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่                   

14 ธันวำคม 2561  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0819.3/ว 4524               
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 
3 มกรำคม 2563 
   - เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                    
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำที่ 113 ล ำดับที่ 8 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 
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  โครงการออกหน่วยบริการ สาธารณสุขเชิงรุก   จ านวน     50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรออกหน่วยบริกำรสำธำรณสุขเชิงรุก 

โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ได้แก่ ค่ำจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำป้ำยโครงกำร และค่ำอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ที่จ ำเป็นในโครงกำร ฯลฯ      

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (4) 

   - ตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท 0808.2/ว 4657                    

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

ลงวันที่ 30  มิถุนำยน 2565 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 111 ล ำดับที่ 5 

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

      งบเงินอุดหนุน        รวม   200,000 บาท 

 เงินอุดหนุน       รวม   200,000 บาท 

 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

     อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน    200,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรตำมพระรำชด ำริ                  

ด้ำนสำธำรณสุข ให้กับคณะกรรมกำรหมู่บ้ ำน/คณะกรรมกำรชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลท่ ำพระ                     

ตั้งไว้ 10 ชุมชนๆละ 20,000 บำท  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657             

เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้ำ 113 ล ำดับที่ 9  

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์      รวม   490,000 บาท 

      งบด าเนินงาน        รวม   490,000 บาท 

 ค่าใช้สอย       รวม   490,000 บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนหรือไร้โอกาส   จ านวน     20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ยำกจนหรือไร้โอกำส            

ที่ ได้ รับควำมเดือดร้อน หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ในกำรด ำรงชีพ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ของ                      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย   ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง             
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่      
                 จ านวน    450,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครดูแลผู้พิกำรและ
ผู้สูงอำยุและทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่   โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิ ทยำกร                  
ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย
โครงกำร ค่ำของที่ระลึก ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ปรับอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง              
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 3   
ล ำดับที่  1    (ส ำนักปลัดเทศบำล)     

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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  โครงการศูนย์บริการคนพิการ      จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร   โดยประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบ

อำหำร  ค่ำวัสดุ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง              

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

  - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 106 ล ำดับที่ 7 (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน      รวม   4,109,800 บาท 
      งบบุคลากร        รวม   1,959,600 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   1,959,600 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน   1,400,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล              
กองช่ำง  ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จ ำนวน               
3  อัตรำ  ดังนี้  
       1 .ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับกลำง)   จ ำนวน  1 อัตรำ  
      2. เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปง/ชง)     จ ำนวน  1 อัตรำ 
      3. นำยช่ำงไฟฟ้ำ (ปง/ชง)     จ ำนวน  1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 และ/หรือ
หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                 
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                  
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองช่ำง) 
 
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน      67,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว เงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง และเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน              
เป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 313 ลงวันที่               
17 กุมภำพันธ์ 2564 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่  มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่          
1 กรกฎำคม 2558    (กองช่ำง) 
 
  เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      67,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 
ระดับกลำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่             
28   มีนำคม  2559  (กองช่ำง) 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า      จ านวน     260,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.3/ว 2658               
ลงวันที่ 18 ธันวำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 8 ลงวันที่                       
17 เมษำยน  2561  (กองช่ำง) 

 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     161,100 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  

      1.พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์    จ ำนวน  1  อัตรำ  

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่                    
26  สิงหำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2557  (กองช่ำง) 

 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน        3,600 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1 อัตรำ    

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่              
1   กรกฎำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                  
30  ธันวำคม  2558  (กองช่ำง) 

 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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      งบด าเนินงาน        รวม   2,150,200 บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม     201,200 บาท 
 ค่าเช่าบ้าน        จ านวน     168,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบยีบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองช่ำง) 
 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน      33,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   (กองช่ำง) 
 
  ค่าใช้สอย       รวม 1,184,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
    ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน    864,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของกองช่ำง 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง  หลักเกณฑ์                   
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริก ำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่              
28  พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองช่ำง) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 166 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ       จ านวน     60,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ  หรือ               

เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอกค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมำตรฐำนไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำประกันภัยทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่         

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 

(กองช่ำง) 

 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ     

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

          จ านวน       30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                      

24 กุมภำพันธ์ 2564  (กองช่ำง) 

 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 167 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     จ านวน     30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน              

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                 

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (กองช่ำง) 

 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    200,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  

28 พฤษภำคม 2564  (กองช่ำง) 

 

  ค่าวัสดุ         รวม    765,000 บาท 

  วัสดุส านักงาน        จ านวน    100,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนั กงำน ที่ มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                   

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน              

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปกติ                       

รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 

เครือ่งคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวั นที่                   

28 พฤษภำคม 2564  (กองช่ำง) 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 168 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน      5,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่            
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น                
ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่น กรอบรูป มีด ถัง กะละมัง ถำด แก้วน้ ำ จำนรอง              
ถ้วยชำม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก น้ ำยำดับกลิ่น  กระจกเงำ โอ่งน้ ำ ที่นอน กระโถน เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน เตำรีด 
เครื่องบดอำหำร เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ำ หม้อไฟฟ้ำ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็ง              
ถังแก๊ส อ่ำงล้ำงจำน ถังขยะแบบล้อลำก ถังขยะแบบขำตั้ง  ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                      
28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 
 
  วัสดุก่อสร้าง        จ านวน     350,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุ
กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน                    
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น    เช่น ไม้ต่ำงๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวำน กบใสไม้                   
เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนำดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่ำน โถส้วม รำวพำดผ้ำ อ่ำงล้ำงมือ ท่อน้ ำและอุปกรณ์
ประปำ ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                 
28 พฤษภำคม 2564  (กองช่ำง) 
 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน     100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน    
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  
ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น  เช่นไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปำกตำยกุญแจเลื่อน  คีมล็อค                    
ยำงรถยนต์  น้ ำมันเบรค  ฟิล์มกรองแสง  น้ ำกลั่น  เบำะรถยนต์  เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรค ครัช 
พวงมำลัย หม้อน้ ำ ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              
28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 169 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน    150,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมี

อำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน              

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี   

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมัน

เบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำด น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ   

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ          

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่              

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่  27 เมษำยน  2565 

(กองช่ำง) 

 

  วัสดุการเกษตร       จ านวน       5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร  ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุ               

กำรใช้งำนไม่ยืนนำน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน                   

วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่จะต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง  เป็นต้น เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน ผำนไถ กระทะคำด  ซี่พรวนดินระหว่ำงแถว         

อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ                   

หัวกะโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่ งเสริมปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                    

28 พฤษภำคม 2564  (กองช่ำง) 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 170 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน       50,000 บาท 

   - เ พ่ื อ จ่ ำ ย เป็ น ค่ ำ วั ส ดุ ค อม พิ ว เต อ ร์  ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ โด ยส ภ ำพ ไม่ ค งท น ถำว รห รื อ                      

ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                    

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี               

ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์

หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์                 

เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                   

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (กองช่ำง) 

 

  วัสดุอื่น         จ านวน       5,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอ่ืน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำน              

ไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุ คงทน วัสดุสิ้นเปลือง                  

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย              

ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น มิเตอร์น้ ำ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววำล์วเปิด- ปิดแก๊ส ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่               

28  พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานไฟฟ้าและประปา       รวม   450,000 บาท 

      งบด าเนินงาน        รวม   200,000 บาท 

 ค่าวัสดุ         รวม   200,000 บาท 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       จ านวน   200,000 บาท 

   - เพ่ื อจ่ ำย เป็ น ค่ ำวั ส ดุ ไฟ ฟ้ ำและวิท ยุ  ที่ มี ลั กษ ณ ะโดยสภ ำพ ไม่ ค งท นถำวรห รื อ                      

ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี          

ค่ำประกันภัย  ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟร  โคมไฟ  โทรโข่ง  ไมค์ลอยพร้อมเครื่อง              

ส่งสัญญำณ ฟิวส์  เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

  - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่               

28 พฤษภำคม 2564 (กองช่ำง) 

 

      งบเงินอุดหนุน        รวม   250,000 บาท 

 เงินอุดหนุน        รวม   250,000 บาท 

 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

     โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   จ านวน     50,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรขยำยเขตประปำในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ ให้กับกำรประปำ

ส่วนภูมิภำคขอนแก่น 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่                   

14  สิงหำคม  2563 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ ่มเติม ครั ้งที ่ 1/2565 หน้ำที ่ 4  

ล ำดับที่  2 (กองช่ำง) 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 172 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล จ านวน     200,000 บาท 

     - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ                

ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดขอนแก่น 2 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่                    

14  สิงหำคม  2563 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565  หน้ำที่  4              

ล ำดับที่ 1   (กองช่ำง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      รวม  5,937,600 บาท 

      งบบุคลากร         รวม     921,600 บาท 

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     921,600 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน     230,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล                 
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ.2564 – 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้  
      1. นักวิชำกำรสุขำภิบำล (ปก/ชก)   จ ำนวน 1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ
หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                 
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                     
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน     598,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  
      1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ จ ำนวน 3 อัตรำ  
      2. พนักงำนจ้ำงทั่วไป   ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่           
26  สิงหำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม  2557  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      จ านวน      93,600 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน 3 อัตรำ   
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่                  
1   กรกฎำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่               
30 ธันวำคม  2558  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 174 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
      งบด าเนินงาน        รวม 5,016,000 บาท 

 ค่าตอบแทน        รวม     42,000 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน        จ านวน     42,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่

ระเบียบฯ ก ำหนด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  ค่าใช้สอย        รวม   4,974,000 บาท 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
   ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน    จ านวน   3,402,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง  หลักเกณฑ์            
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่           
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ       จ านวน    1,522,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ค่ำจ้ำงเหมำรถแทรกเตอร์                
บดอัดขยะมูลฝอย  ตั้งไว้ตลอดทั้งปี  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 175 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

          จ านวน      10,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร

ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่              

24 กุมภำพันธ์ 2564  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     จ านวน      15,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน                       

ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน

ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 

  โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  จ านวน      25,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน  

ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม  ค่ำวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่ำกระเป๋ำหรือ              

สิ่งใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่  124 ล ำดับที่  1 

(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 



 176 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    รวม    747,500 บาท 
      งบบุคลากร         รวม    502,500 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม    502,500 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน    502,500 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล                  

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนี้  

       1. นักพัฒนำชุมชน (ปก/ชก)    จ ำนวน 1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และ/หรือ

หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                 
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                    
9  กุมภำพันธ์  2559  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 
      งบด าเนินงาน         รวม    245,000 บาท 
 ค่าตอบแทน        รวม      52,000 บาท 
   ค่าเช่าบ้าน        จ านวน      42,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน      10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 
ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 177 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  ค่าใช้สอย        รวม     133,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
   ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน     108,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักปลัดเทศบำล 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์               
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่              
10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                  
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
           จ านวน      15,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
    - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561   
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 388 ลงวันที่                   
24 กุมภำพันธ์ 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม      จ านวน      10,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน                       
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำรฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด  หรือกำรฝึกอบรมที่หน่วยงำนอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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  ค่าวัสดุ          รวม     60,000 บาท 

    วัสดุส านักงาน        จ านวน     40,000 บาท 

   - เ พ่ื อ จ่ ำ ย เป็ น ค่ ำ วั ส ดุ ส ำ นั ก ง ำน  ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ โด ย ส ภ ำพ ไม่ ค งท น ถ ำ ว รห รื อ                         

ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน                 

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ งของ ที่ ใช้ ในกำรซ่อมแซมบ ำรุ งรักษำทรัพย์สิน ให้ สำมำรถใช้ งำน ได้ตำมปกติ                     

รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่นหนังสือ กระดำษ 

เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

  วัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ                 

มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น ได้ แก่ วัสดุคงทน                  

วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี                

ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น  เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล         

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ 

เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่           

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ณ 30 ธันวำคม 2564  (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 179 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวม   900,000 บาท 
      งบด าเนินงาน        รวม   900,000 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม   900,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
    โครงการด าเนินการกลุ่มสวัสดิการในเขตเทศบาลต าบลท่าพระ จ านวน     20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรด ำเนินกำรกลุ่มสวัสดิกำรเทศบำลต ำบลท่ำพระ   
โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุจัดกิจกรรม 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง           
กับโครงกำร 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ            
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่ 104 ล ำดับที่ 1 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน      20,000 บาท 
   - เพ่ื อจ่ ำยเป็ นค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรด ำเนิ น โครงกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญ หำยำเสพติด                     
ภำยในเขตเทศบำล  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบ                   
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร ค่ำวัสดุในกำรฝึกอบรม ได้แก่ สมุดบันทึก ปำกกำ เอกสำร
บรรยำย   ค่ำวัสดุในกำรฝึกอบรมภำคปฏิบัติ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร ค่ำป้ำยกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมสถำนที่ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง              
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ                
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2562 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 105 ล ำดับที่ 3  
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 180 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

   
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน   จ านวน    700,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรชุมชนและ             
ศึกษำดูงำน โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์  ค่ำที่พัก  ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
ค่ำวัสดุกำรอบรม  ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ                
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่  10 
ล ำดับที่  1  (ส ำนักปลัดเทศบำล)                 
 
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเทศบาลต าบลท่าพระ   จ านวน  100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
เทศบำลต ำบลท่ำพระ   โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  
     1.ค่ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร ประ กอบด้วย ค่ำจัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน 
ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน เช่น กระเป๋ำ สมุด ปำกกำ ฯลฯ ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำไวนิลโครงกำร ค่ำวัสดุและอุปกรณ์สำธิตประกอบกำรเรียนกำรสอน  
     2.กิจกรรมศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถำนที่  ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงเหมำรถ                 
ปรับอำกำศพร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน   
     3. กิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตร ประกอบด้วย ค่ำจัดท ำวุฒิบัตร ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำป้ำยพิธี 
มอบวุฒิบัตร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (4) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำง           
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565  
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ           
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่  3  ล ำดับที่  1 
(ส ำนักปลัดเทศบำล) 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 181 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและครอบครัว   จ านวน      20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสตรีและครอบครัว   

โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุจัดกิจกรรม                     

ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร   และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ  

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (7) 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง              

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ              

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่   4   

ล ำดับที่ 1    (ส ำนักปลัดเทศบำล)     

 

  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลต าบลท่าพระ จ านวน     20,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นเทศบำล

ต ำบลท่ำพระ  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำประชุม

เตรียมควำมพร้อม ค่ำวัสดุจัดกิจกรรม ค่ำอำหำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร  

  - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2562) มำตรำ 50 (9) 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง              

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ             

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่ 4 

ล ำดับที่  2   (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 182 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

  โครงการออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที ่     จ านวน      20,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลื่อนที่  โดยประมำณกำร

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำประชุมเตรียมควำมพร้อม ค่ำวัสดุ                

จัดกิจกรรม ค่ำอำหำร ค่ำจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันฯ ค่ำจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ      

ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (9) 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง             

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565   

   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ

เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 133  ล ำดับที่ 2 

(ส ำนักปลัดเทศบำล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



 183 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  รวม 1,020,000 บาท 
      งบบุคลากร        รวม   900,000 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม   900,000 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน    900,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล               

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  

       1. นักวิชำกำรศึกษำ (ปก/ชก)   จ ำนวน 1  อัตรำ 
      2. นักสันทนำกำร (ปก/ชก)  จ ำนวน 1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ

หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่             
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่            
9  กุมภำพันธ์  2559   (กองกำรศึกษำ) 
 
      งบด าเนินงาน        รวม    120,000 บาท 

  ค่าตอบแทน        รวม    120,000 บาท 

     ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    120,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่

ระเบียบฯ ก ำหนด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  

(กองกำรศึกษำ) 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 184 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม   255,000 บาท 
      งบด าเนินงาน        รวม   255,000 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม   255,000 บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ      
  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น จ านวน    35,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัยในเขตอ ำเภอเมือง
ขอนแก่น  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขัน  ค่ำอุปกรณ์กำรแข่งขัน                 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับรำงวัล ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธี
เปิ ด  - ปิดกำรแข่ งขันกีฬำ กำรจัดริ้ วขบวน  ค่ำจัดท ำป้ ำยชื่ อหรือที มผู้ เข้ ำร่วมแข่ งขัน   ค่ ำรับรอง                     
ส ำหรับแขกรับเชิญ ในพิธีเปิด - ปิด ค่ำกำรจัดกีฬำสำธิต  ค่ำชุดกีฬำ ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำสมัครเข้ำร่วม ค่ำขนย้ำยอุปกรณ์แข่งขัน ค่ำเช่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.  2496 และ                
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                    
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่  3 
ล ำดับที่ 1  (กองกำรศึกษำ) 
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน  จ านวน     100,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำเด็ก เยำวชนและประชำชน 
โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกอำกำศทำงวิทยุ 
โทรทัศน์  ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีเปิด – ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  กำรจัดริ้วขบวน         
ค่ำจัดท ำป้ำยชื่อหรือทีมผู้ เข้ำร่วมแข่งขัน ค่ำเสื้อกีฬำส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น               
เจ้ ำหน้ ำที่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นผู้ จั ดกำรแข่ งขัน  และประธำนใน พิธี เปิ ด  – ปิ ดกำรแข่ งขัน                    
ค่ำรับรอง ส ำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด กำรจัดกีฬำสำธิต  ค่ำชุดกีฬำ ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่ำอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่ำเช่ำอุปกรณ์แข่งขัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขัน
กีฬำ  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินรำงวัล (ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร ค่ำโล่ ค่ำถ้วยรำงวัล    
ค่ำเงินรำงวัล  ค่ำเหรียญรำงวัล  ค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                    
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่  3  
ล ำดับที่ 2   (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 185 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
 
  โครงการจัดแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์     จ านวน     120,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ชุมชนสัมพันธ์  ได้แก่  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกอำกำศทำงวิทยุ โทรทัศน์ ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย

โฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีเปิด – ปิดกำรแข่งขันกีฬำ  กำรจัดริ้วขบวน ค่ำจัดท ำป้ำยชื่อหรือทีมผู้เข้ำร่วม

แข่งขัน  ค่ำเสื้อกีฬำส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหำรท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้จัดกำรแข่งขัน และประธำนในพิธีเปิด – ปิดกำรแข่งขัน  ค่ำรับรอง ส ำหรับแขกรับเชิญใน  พิธีเปิด - ปิด               

กำรจัดกีฬำสำธิต  ค่ำชุดกีฬำ ค่ำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์               

ค่ำอุปกรณ์แข่งขัน หรือค่ำเช่ำอุปกรณ์แข่งขัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเงินรำงวัล (ค่ำจัดท ำเกียรติบัตร ค่ำโล่ ค่ำถ้วยรำงวัล  ค่ำเงินรำงวัล ค่ำเหรียญรำงวัล )       

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องกับโครงกำร ฯลฯ 

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                    

กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ

หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  หน้ำที่  116  ล ำดับที่ 1 (กองกำรศึกษำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 186 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    280,000 บาท 
      งบด าเนินงาน        รวม    280,000 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    280,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
    โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์     จ านวน    100,000      บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์  โดยประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยดังนี้ ค่ำพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่ำมหรสพ ค่ำกำรแสดง ค่ำใช้จ่ำย           
ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร เช่นค่ำพลุ ค่ำจ้ำงวงดนตรี  
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำย                
ในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำเงินหรือของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำ
จัดนิทรรศกำรในกำรจัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดงำน ฯลฯ  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7) 
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                     
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ
หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่ 117 ล ำดับที่  3  (กองกำรศึกษำ)  
 
  โครงการประเพณีลอยกระทง      จ านวน     90,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเพณีลอยกระทง โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ดังนี้   ค่ำพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่ำมหรสพ ค่ำกำรแสดง ค่ำใช้จ่ำย                   
ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน  ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร เช่นค่ำพลุ ค่ำจ้ำงวงดนตรี
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน (ค่ำใช้จ่ำย                 
ในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่  ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำเงินหรือของรำงวัล) 
   - ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรในกำรจัดงำน ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุที่จ ำเป็นในกำรจัดงำน 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ  
    - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  
   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                   
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ
หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข  
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่ 117 ล ำดับที่  4   (กองกำรศึกษำ) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 187 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

    

  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลเข้าพรรษา  จ านวน      30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำเทศกำลเข้ำพรรษำ 

โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้   ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มี

แอลกอฮอล์   ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยที่ เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร                   

(ปัจจัยถวำยพระ ค่ำปิ่นโต ค่ำเครื่องปัจจัยไทยธรรม)  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนในกำรจัดงำน 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่ ค่ำสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ

สถำนที่ในกำรจัดงำน ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ 

     - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                       

กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ

หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข                  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่ 118 ล ำดับที่  7  (กองกำรศึกษำ) 

 

  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาฆบูชา     จ านวน       30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ มำฆบูชำ โดยประมำณ

กำรค่ำใช้จ่ำยดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร (ปัจจัยถวำยพระ ค่ำปิ่นโต          

ค่ำเครื่องปัจจัยไทยธรรม)  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่            

ในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่ ค่ำสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน             

ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ 

    - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน                    

กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ

หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข                  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่ 117 ล ำดับที่  5  (กองกำรศึกษำ) 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 188 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา   จ านวน      30,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ วิสำขบูชำ โดยประมำณ

กำรค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์งำน ค่ำใช้จ่ำยที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงกำร (ปัจจัยถวำยพระ ค่ำปิ่นโต                

ค่ำเครื่องปัจจัยไทยธรรม)  ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ช่วยปฏิบัติงำนในกำรจัดงำน  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่             

ในกำรจัดงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง และจัดสถำนที่ ค่ำสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ในกำรจัดงำน    

ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดงำน ฯลฯ 

    - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม  มำตรำ 50 (7)  

   - เป็ น ไปตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทย ว่ ำด้ วยกำรเบิ กค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรจัดงำน              

กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และ

หรือที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข                  

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำที่ 118 ล ำดับที่  6  (กองกำรศึกษำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 189 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    รวม  3,974,500 บาท 
      งบบุคลากร         รวม  1,320,500 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,320,500 บาท 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน     890,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำลกองช่ำง 

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 2 อัตรำ  ดังนี้ 

       1. หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ (นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับต้น)   จ ำนวน  1  อัตรำ 
      2. นำยช่ำงโยธำ (ปง/ชง)      จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ

หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

    - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่             
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่              
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองช่ำง) 
 
  เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน      18,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับต้น  
จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่              
28 มีนำคม  2559  (กองช่ำง) 
 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน     412,500 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ดังนี้  

          1. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดเบำ   จ ำนวน   1  อัตรำ  

          2. พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง ช่ำงปูน           จ ำนวน  1  อัตรำ 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่              

26  สิงหำคม  2558 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 

10 กรกฎำคม  2557  (กองช่ำง) 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 190 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 งบด าเนินงาน         รวม    528,000 บาท 

  ค่าตอบแทน       รวม     95,800 บาท 

    ค่าเช่าบ้าน        จ านวน     40,800 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองช่ำง) 
 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน      55,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 

ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯ ก ำหนด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  (กองช่ำง) 

 

  ค่าใช้สอย       รวม    432,200 บาท 

     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน    432,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน
ของกองช่ำง 
   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์            
กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่               
10 กรกฎำคม 2563 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                   
28 พฤษภำคม 2564  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2565 
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563  
(กองช่ำง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 191 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

      งบลงทุน         รวม  2,126,000 บาท 

 ค่าครุภัณฑ์        รวม  2,126,000 บาท 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

  รถบรรทุก (ดีเซล)     จ านวน   2,126,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้ำย ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร

กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์ ขนำดควำมจุ ได้ไม่น้อยกว่ำ 

4 ลูกบำศก์หลำ น้ ำหนักของรถรวมน้ ำหนักบรรทุก ไม่ต่ ำกว่ำ 12,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและ

เครื่องปรับอำกำศ รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต และรำยละเอียดคุณลักษณะอ่ืนตำมที่ก ำหนด ตำมรำคำกลำงและ

คุณลักษณะพ้ืนฐำนในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

   - เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.3/ว168 ลงวันที่              

19  มกรำคม 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่                    

28  พฤษภำคม 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2552 

   - เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564  (กองช่ำง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 192 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

งานก่อสร้าง        รวม    9,141,200 บาท 

      งบบุคลากร        รวม    1,288,000 บาท 

       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      รวม    1,288,000 บาท 

 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    1,270,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนเทศบำล กองช่ำง  

ปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี พ.ศ. 2564 – 2566 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ ำนวน 3 อัตรำ  ดังนี้ 

          1. หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง (นักบริหำรงำนช่ำง  ระดับต้น)  จ ำนวน  1  อัตรำ 
         2. วิศวกรโยธำ (ปก/ชก)           จ ำนวน  1  อัตรำ 
         3. นำยช่ำงโยธำ (ปง/ชง)           จ ำนวน  1  อัตรำ 
   - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ/หรือ

หนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่                 
30 ธันวำคม  2558 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่                 
9  กุมภำพันธ์  2559  (กองช่ำง) 
 
  เงินประจ าต าแหน่ง      จ านวน      18,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น     
ระดับต้น  จ ำนวน 1 อัตรำ 
   - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่                
28 มีนำคม  2559  (กองช่ำง) 
 
 
      งบด าเนินงาน       รวม    278,200 บาท 
  ค่าตอบแทน        รวม    170,200 บาท 
  ค่าเช่าบ้าน        จ านวน    151,200 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำ              
ที่ระเบียบฯ ก ำหนด 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  
(กองช่ำง) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 193 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน      19,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ 

ผู้ได้รับบ ำนำญปกติที่มีสิทธิ์ได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบฯก ำหนด 

   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   (กองช่ำง) 

 

  ค่าใช้สอย        รวม    108,000 บาท 

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

   ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงาน     จ านวน     108,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแรงงำนทั้งรำยเดือนหรือรำยวันที่ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน

ของกองช่ำง 

   - เป็นไปตำมหนั งสือกระทรวงมหำดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์             

กำรด ำเนินกำรจ้ำงเอกชนและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่            

10 กรกฎำคม 2563 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว 1095 ลงวันที่                

28 พฤษภำคม 2564  

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0802.2/ว 2909 ลงวันที่  27 เมษำยน 2565 

   - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2563  

(กองช่ำง) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 194 เทศบญัญติังบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลต าบลท่าพระ 

 

      งบลงทุน         รวม   7,575,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม   7,575,000 บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีชมพู 1  (กม.0+170 ถึง กม.0+680) ม.6 บ้านท่าพระเนาว์   
          จ านวน    1,360,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 510.00 เมตร หนำ 15 เซนติเมตร 
(จำกซอยกลำงบ้ำน 2 กม. 0+170 ถึง ถนนไทยน้ ำทิพย์ กม. 0+680 หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 2,040 ตำรำงเมตร   
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ เลขท่ี 3/2565  พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 50 (2) 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข  ครั้งที่1/2565 หน้ำที่  2 ล ำดับที่ 1 
(กองช่ำง) 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสีชมพู ม.6 บ้านท่าพระเนาว์ จ านวน     920,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน  คสล. กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 222.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,110 ตำรำงเมตร เสริมคันทำงเดิมด้วยลูกรังหนำ 0.15 เมตร และเสริมไหล่ทำงลูกรัง
ปริมำตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่ำ 278.20 ลูกบำศก์เมตร  ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ เลขที่  4/2565
พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย   
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (2) 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข  ครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 1  
(กองช่ำง) 
 
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.และซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนชายทุ่ง ม.7            
บ้านหนองบัวดีหมี         จ านวน    1,980,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. กว้ำง 1.25 เมตร ยำว 310 เมตร พร้อมฝำปิด 
คสล. หนำ 0.15 เมตร ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจรำจร คสล. เดิมที่ช ำรุด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 450 ตำรำงเมตร  
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ เลขที่  5/2565 พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 50 (2) 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่   1/2565 หน้ำที่  2                   
ล ำดับที่ 3  (กองช่ำง) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าและขยายผิวจราจร  ถนนตะวันศรีทอง ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี    

         จ านวน    1,950,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 เมตร                

ควำมยำวรวม 528.00 เมตร และบ่อพัก คสล. จ ำนวน 52 บ่อ ขยำยผิวจรำจรและปรับปรุงผิวจรำจร คสล.           

ที่ ช ำรุดควำมหนำ 0.15 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่ำ 900.00 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ  

เลขที่  2/2565  พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  

  - เป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำที่ ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญั ติ เทศบำล พ .ศ .2496                        

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มำตรำ 50 (2) 

  - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565 หน้ำที่   2              

ล ำดับที่ 1  (กองช่ำง) 

 

  โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยานพาหนะและเครื่องจักรกลกองช่าง   จ านวน   495,000 บาท 

   -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรโครงสร้ำงเหล็ก ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร 

พร้อมพ้ืน คสล. หนำ 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 300 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ 

เลขที่ 1/2565  พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย    

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (2) 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/25665 หน้ำที่ 2 

ล ำดับที่ 1  (กองช่ำง) 

 

  โครงการยกระดับถนน คสล.ถนนขุมหิน ม.7 บ้านหนองบัวดีหมี จ านวน     420,000 บาท 

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100.00 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำ 500 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลท่ำพระ                

เลขที่ 6/2565 พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 1 ป้ำย  

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (2) 

   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565 หน้ำที่   2                

ล ำดับที่  3  (กองช่ำง) 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงท่ีดิน หรือดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 
          จ านวน      150,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงที่ดิน หรือดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำง              
ที่ช ำรุดหรือเสื่อมสภำพไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ให้สำมำรถใช้งำนได้ปกติ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (2) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและ
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่                
28 พฤษภำคม 2564 และ/หรือหนังสือสั่งกำรที่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (กองช่ำง) 
 
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
     เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    จ านวน     300,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1837 ลงวันที่            
11 กันยำยน  2560 
   - เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่          
28 พฤษภำคม  2564  (กองช่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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แผนงานการเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ      รวม    675,000 บาท 
      งบด าเนินงาน        รวม    675,000 บาท 
 ค่าใช้สอย        รวม    675,000 บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ    
    โครงการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   จ านวน      50,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม            
โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วม  ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำเช่ำสถำนที่
พร้อมเครื่องเสียง  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรอบรมค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุ
ประชำสัมพันธ์ และวัสดุสำธิต ในกำรอบรม ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (3)   
   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 2 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม    จ านวน       25,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้   
      1. กิจกรรมจัดอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำร่วม           
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์     
      2. กิจกรรมพัฒนำ ฟ้ืนฟูและเฝ้ำระวังแหล่งน้ ำสำธำรณะ ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 
      3. กิจกรรม Big Cleaning Day  พ้ืนที่สำธำรณะ ได้แก่  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
และอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (3)   
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ               
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรม
สำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 1 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานการเกษตร 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน      600,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม  โดยประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  ดังนี้ ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำรปรับอำกำศ  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำอำหำรเย็น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง/ค่ำอำหำรเช้ำ  ค่ำเช่ำที่พักคู่  ค่ำของในกำรสมนำคุณ
วิทยำกร  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ส ำหรับโครงกำร ฯลฯ 
   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 (3)   
   - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 1 
(กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 


