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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
                 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลเหนือคลอง      
                 บดันี้ ถงึเวลาทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ของเทศบาลต าบลเหนือคลอง จะไดเ้สนอร่างเทศบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเหนือคลองอีกครัง้หนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ ผู้บรหิารท้องถิ่นเทศบาลต าบล
เหนือคลอง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดงัต่อไปนี้  

1. สถำนะกำรคลงั   
1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป                     

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงันี้    
1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน          68,194,059.04    บาท    
1.1.2 เงนิสะสม         จ านวน         122,956,595.03    บาท    
1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน 16,057,571.50   บาท    
1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบก่อหนี้ผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บกิจา่ย จ านวน   3  โครงการ  
        รวม   4,038,140.00  บาท    
1.1.5 รายการกนัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้่อหนี้ผูกพนั จ านวน    9   โครงการ  
        รวม     118,124.26   บาท   

1.2 เงนิกูค้งคา้ง   จ านวน     14,489,102.10     บาท   
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

2.1 รายรบัจรงิ จ านวน    54,106,471.36    บาท ประกอบดว้ย    
หมวดภาษอีากร จ านวน 1,380,580.67 บาท    
หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 310,178.60 บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ จ านวน 4,018,936.41 บาท    
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และ
กจิการพาณิชย ์

จ านวน 49,955.00 บาท 

   
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน 377,997.77 บาท    
หมวดรายไดจ้ากทนุ จ านวน 0.00 บาท    
หมวดภาษจีดัสรร จ านวน 21,876,726.92 บาท    
หมวดเงนิอุดหนุน จ านวน 26,092,095.99 บาท    

2.2 เงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 1,738,649.40 บาท 
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2.3 รายจา่ยจรงิ    จ านวน    47,299,316.70    บาท ประกอบดว้ย    
งบกลาง จ านวน 12,489,827.29 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 16,798,057.49 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 12,638,371.92 บาท    
งบลงทุน จ านวน 1,148,060.00 บาท    
งบเงนิอุดหนุน จ านวน 4,225,000.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

   
2.4 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอุดหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 1,738,649.40 บาท 
   
2.5 มกีารจ่ายเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่    จ านวน    0.00    บาท 
   
2.6  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม                จ านวน    0.00    บาท 
   
2.7 รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้   จ านวน    0.00     บาท 

                  
3. งบเฉพำะกำร 

 
  

ประเภทกิจกำรสถำนธนำนุบำล   กิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลเหนือคลอง    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

รายรบัจรงิ จ านวน 8,100,143.06 บาท 
    

รายจ่ายจรงิ จ านวน 2,481,063.65 บาท 
    

กูเ้งนิจากธนาคาร/อื่น ๆ จ านวน 0.00 บาท 
    

ยมืเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    

ก าไรสะสม จ านวน 5,619,079.41 บาท 
    

เงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    

ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    

เงนิฝากธนาคาร จ านวน 7,533,166.88 บาท 
    

ทรพัยร์บัจ าน า               จ านวน 50,422,700.00 บาท 

 



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,380,580.67 1,670,000.00 3,945,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

310,178.60 673,500.00 383,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,018,936.41 2,059,200.00 3,700,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

49,955.00 2,380,000.00 50,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 377,997.77 740,000.00 380,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 6,137,648.45 7,522,700.00 8,458,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,876,726.92 23,486,500.00 21,825,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,876,726.92 23,486,500.00 21,825,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 26,092,095.99 24,490,800.00 25,916,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,092,095.99 24,490,800.00 25,916,500.00

รวม 54,106,471.36 55,500,000.00 56,200,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,489,827.29 13,322,780.00 13,606,088.00

งบบุคลากร 16,798,057.49 21,506,220.00 22,931,080.00

งบดําเนินงาน 12,638,371.92 14,200,900.00 14,104,832.00

งบลงทุน 1,148,060.00 2,068,500.00 1,316,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,225,000.00 4,401,600.00 4,242,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 47,299,316.70 55,500,000.00 56,200,000.00
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ค ำแถลงงบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร (สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลเหนือคลอง)
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลเหนือคลอง
อ ำเภอเหนือคลอง  จงัหวดักระบ่ี

รำยรบังบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร

รำยรบั
รำยรบัจริง ประมำณกำร

2563 2564 2565 2566

หมวดรำยได้
ดอกเบีย้รบัจ ำน ำ      8,382,157.50        6,224,098.75 7,800,000.00 7,800,000.00
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำย
ทรพัยห์ลุดจ ำน ำ

     2,154,778.00        1,869,099.00 2,500,000.00 2,500,000.00

ดอกเบีย้
ดอกเบีย้เงนิฝำกธนำคำร                15.41             6,945.31 12,000.00 50,000.00

     3,921,929.36        2,809,539.71 4,250,000.00 4,000,000.00

รำยไดเ้บด็เตลด็                    -                       -   3,000.00 3,000.00

หมวดรำยได้อ่ืน

     18,380,809.64        13,719,222.47 18,815,000.00 18,353,000.00

เงนิท ำนุบ ำรุงทอ้งถิน่     
รอ้ยละ 30

     2,353,157.62        1,685,723.82 2,550,000.00 2,400,000.00

ทุนด ำเนินกำรของสถำนธ
นำนุบำล รอ้ยละ 50

รำยจำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยเฉพำะกำร

บ ำเหน็จรำงวลั รอ้ยละ 20      1,568,771.75        1,123,815.88 1,700,000.00 1,600,000.00
รวมรำยรบั

รำยจำ่ย
รำยจำ่ยจริง ประมำณกำร

2563 2565 2566

งบกลำง 1,048,963.94 1,048,963.94 2,220,740.00 2,182,010.00

งบบุคลำกร 1,173,580.00 1,799,616.00 2,160,000.00 2,360,000.00

งบด ำเนินงำน 120,278.22 394,310.75 2,688,500.00 2,834,500.00

งบลงทุน 0.00 32,960.00 20,000.00 0.00

0.00

งบรำยจ่ำยอื่น 7,924,858.73 7,103,517.75 8,568,900.00 8,061,800.00

รวมรำยจำ่ย 10,267,680.89 10,379,368.44 15,658,140.00 15,438,310.00

2564

งบเงนิอุดหนุน 0.00 0.00 0.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,666,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,641,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,531,532

แผนงานสาธารณสุข 2,879,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,004,200

แผนงานเคหะและชุมชน 4,211,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 646,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,783,500

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,606,088

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 56,200,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,606,088 13,606,088
    งบกลาง 13,606,088 13,606,088
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,724,820 392,700 3,575,000 387,200 11,079,720
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,876,500 392,700 3,575,000 387,200 8,231,400

งบดําเนินงาน 1,541,000 64,000 1,969,000 12,800 3,586,800
    ค่าตอบแทน 260,000 64,000 100,000 12,800 436,800

    ค่าใช้สอย 1,071,000 0 170,000 0 1,241,000

    ค่าวัสดุ 200,000 0 109,000 0 309,000

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 1,590,000 0 1,600,000

รวม 8,265,820 456,700 5,544,000 400,000 14,666,520

หน้า : 1/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 1,192,300 0 0 1,192,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,192,300 0 0 1,192,300

งบดําเนินงาน 98,800 275,000 55,000 428,800
    ค่าตอบแทน 48,800 0 0 48,800

    ค่าใช้สอย 50,000 95,000 0 145,000

    ค่าวัสดุ 0 180,000 55,000 235,000

งบลงทุน 20,000 0 0 20,000
    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 0 0 20,000

รวม 1,311,100 275,000 55,000 1,641,100

หน้า : 2/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,420,300 2,481,000 3,901,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,420,300 2,481,000 3,901,300

งบดําเนินงาน 405,000 3,983,232 4,388,232
    ค่าตอบแทน 80,000 50,000 130,000

    ค่าใช้สอย 271,000 1,728,250 1,999,250

    ค่าวัสดุ 54,000 2,204,982 2,258,982

งบเงินอุดหนุน 0 4,242,000 4,242,000
    เงินอุดหนุน 0 4,242,000 4,242,000

รวม 1,825,300 10,706,232 12,531,532

หน้า : 3/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,044,840 768,120 1,812,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,044,840 768,120 1,812,960

งบดําเนินงาน 146,600 920,000 1,066,600
    ค่าตอบแทน 111,600 115,000 226,600

    ค่าใช้สอย 20,000 785,000 805,000

    ค่าวัสดุ 15,000 20,000 35,000

รวม 1,191,440 1,688,120 2,879,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 926,400 0 926,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 926,400 0 926,400

งบดําเนินงาน 52,800 25,000 77,800
    ค่าตอบแทน 52,800 0 52,800

    ค่าใช้สอย 0 25,000 25,000

รวม 979,200 25,000 1,004,200

หน้า : 4/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 1,086,000 1,086,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,086,000 1,086,000

งบดําเนินงาน 331,000 2,723,000 3,054,000
    ค่าใช้สอย 324,000 2,278,000 2,602,000

    ค่าวัสดุ 7,000 435,000 442,000

    ค่าตอบแทน 0 10,000 10,000

งบลงทุน 0 71,500 71,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 71,500 71,500

รวม 331,000 3,880,500 4,211,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    ค่าใช้สอย 210,000 210,000

รวม 210,000 210,000

หน้า : 5/8
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 230,000 416,000 646,000
    ค่าใช้สอย 230,000 416,000 646,000

รวม 230,000 416,000 646,000

หน้า : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,932,400 0 2,932,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,932,400 0 2,932,400

งบดําเนินงาน 396,600 230,000 626,600
    ค่าตอบแทน 81,600 50,000 131,600

    ค่าใช้สอย 70,000 80,000 150,000

    ค่าวัสดุ 245,000 100,000 345,000

งบลงทุน 74,500 1,150,000 1,224,500
    ค่าครุภัณฑ์ 74,500 0 74,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,150,000 1,150,000

รวม 3,403,500 1,380,000 4,783,500

หน้า : 7/8
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000

หน้า : 8/8
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เทศบญัญติั 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 

โดยทีเ่ป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศยัอ านาจตาม
ความในพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่14) พ.ศ.2562  มาตรา 65 จงึตรา
เทศบญัญตัิขึ้นไว้ โดยความเหน็ชอบของสภาเทศบาลต าบลเหนือคลอง และโดยเหน็ชอบของ ผู้ว่าราชการ
จงัหวดักระบี ่ 

ขอ้ 1 เทศบญัญตั ินี้เรยีกว่า เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ขอ้ 2 เทศบญัญตั ินี้ใหใ้ชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้                       
71,638,310 บาท 

ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง หมวดภาษจีดัสรร และหมวดเงนิ
อุดหนุน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้  56,200,000  บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งันี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทัว่ไป  
 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 14,666,520 
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 1,641,100 
ด้านบริการชุมชนและสงัคม  
 แผนงานการศกึษา 12,531,532 
 แผนงานสาธารณสุข 2,879,560 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,004,200 
 แผนงานเคหะและชุมชน 4,211,500 
 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 210,000 
 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 646,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,783,500 
 แผนงานการเกษตร 20,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
 แผนงานงบกลาง 13,606,088 

งบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 56,200,000 
 





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 900.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 376,334.79 433,601.99 800,000.00 268.75 % 2,950,000.00
     ภาษีป้าย 553,259.00 903,798.60 770,000.00 23.38 % 950,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 46,449.52 43,180.08 100,000.00 -55.00 % 45,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 976,943.31 1,380,580.67 1,670,000.00 3,945,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,616.30 4,830.60 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 190,940.00 196,540.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

17,000.00 200.00 25,000.00 -40.00 % 15,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

80.00 120.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,450.00 1,510.00 3,000.00 -50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,966.00 6,092.00 8,000.00 -25.00 % 6,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,050.00 1,640.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 100.00 59,370.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 50,850.00 24,600.00 240,000.00 -89.58 % 25,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:29:07 หน้า : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับการผิดสัญญา 29,010.00 8,541.00 70,000.00 -85.71 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

34,000.00 750.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,000.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 560.00 690.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,205.00 555.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 6,200.00 4,740.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 357,027.30 310,178.60 673,500.00 383,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 20,000.00 0.00 100.00 % 20,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,427,561.00 1,424,677.00 1,600,000.00 -10.63 % 1,430,000.00
     ดอกเบี้ย 424,790.72 450,921.21 459,200.00 -2.00 % 450,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 2,109,185.32 0.00 100.00 % 1,800,000.00
     ดอกเบี้ยอื่น 0.00 14,152.88 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,852,351.72 4,018,936.41 2,059,200.00 3,700,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 2,353,157.62 0.00 2,300,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากประปา 80,400.00 49,955.00 80,000.00 -100.00 % 0.00
     รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 2,433,557.62 49,955.00 2,380,000.00 50,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:29:07 หน้า : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 21,900.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000.00 18,000.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 283.00 0.00 100.00 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 677,781.10 337,814.77 700,000.00 -51.43 % 340,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 680,781.10 377,997.77 740,000.00 380,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 581,250.75 572,382.32 650,000.00 -12.31 % 570,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,368,470.32 14,306,357.10 15,550,000.00 -8.04 % 14,300,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,003,183.33 2,210,410.88 2,136,500.00 2.97 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 252,214.36 90,418.59 260,000.00 -65.38 % 90,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,324,999.97 3,496,697.13 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 53,903.17 44,837.59 60,000.00 -25.00 % 45,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 29,572.98 19,300.31 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

904,937.00 1,136,323.00 1,300,000.00 -15.38 % 1,100,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,518,531.88 21,876,726.92 23,486,500.00 21,825,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,839,554.00 26,092,095.99 24,490,800.00 5.82 % 25,916,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,839,554.00 26,092,095.99 24,490,800.00 25,916,500.00
รวมทุกหมวด 50,658,746.93 54,106,471.36 55,500,000.00 56,200,000.00

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:29:07 หน้า : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 56,200,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,945,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,950,000 บาท

ประมาณการตั้งรับสูงกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา โดยพิจารณา
จากข้อมูลที่ได้สํารวจจริงของจํานวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้ต้อง
ชําระภาษี และลักษณะการใช้ประโยชนมาเปนเกณฑในการ
คํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา เนื่องจากได้มีการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย 
พ.ศ.2510 และมีการกําหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ตามกฎ
กระทรวง กําหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 383,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการตั้งรับสูงกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับสูงกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา
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ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการตั้งรับสูงกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,700,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับเท่ากับรายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 1,430,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 50,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 380,500 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการตั้งสูงกว่ารายรับจริงในปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 340,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,825,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 570,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 14,300,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,200,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุน รวม 25,916,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,916,500 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณที่
ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา  จํานวน 16,074,750 บาท  ประกอบ
ด้วย 
      1) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน    9,211,268   บาท
      2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)   
2,126,982   บาท 
      3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  
4,756,500   บาท  

   - เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค จํานวน  9,841,750   
บาท ประกอบด้วย 
    1) เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (เงินเดือน
สําหรับพนักงานครู เงินวิทยฐานะ  ค่าสวัสดิการ ฯลฯ)  
2,531,000  บาท
    2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5,540,000   บาท 
    3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 1,360,000   บาท 
    4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส 6,000   บาท 
    5) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 140,000   บาท 
    6) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี  
1,000 บาท
    7) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค 
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คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี  9,000 บาท
    8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
254,750  บาท  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564
    2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 4,310,045.26 4,483,945.82 4,596,045 2.5 % 4,710,946

คาชําระดอกเบี้ย 836,374.13 589,227.31 477,129 -24.08 % 362,228

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 184,766 139,313 244,500 7.32 % 262,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,599 9,261 9,800 7.14 % 10,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,611,200 4,874,200 5,463,600 1.4 % 5,540,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 895,200 966,800 1,027,200 32.4 % 1,360,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000

เงินสํารองจาย 135,103 242,387 402,730 -35.94 % 257,979

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 930,276 -2.34 % 908,505

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 14,400 0 % 14,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง    จังหวัดกระบี่

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 1/52

31



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

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 42,300 0 100 % 25,000

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 54,230.76 54,638.26 46,700 -5.5 % 44,130

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)

0 0 101,000 0 % 101,000

เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 0 100,597.5 0 0 % 0

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาและผู
ดอยโอกาสทางการศึกษา 26,170 16,300 66,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

644,580 944,717.4 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 14,340 14,340 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 407,284.17 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูรับบํานาญ 7,780 5,800 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 1,000 0 % 1,000

รวมงบกลาง 12,239,022.32 12,489,827.29 13,388,380 13,606,088
รวมงบกลาง 12,239,022.32 12,489,827.29 13,388,380 13,606,088
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบกลาง 12,239,022.32 12,489,827.29 13,388,380 13,606,088
รวมแผนงานงบกลาง 12,239,022.32 12,489,827.29 13,388,380 13,606,088

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

0 315,499.35 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 0 76,258.07 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 76,258.07 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

0 44,221.94 156,360 32.62 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,555,200 1,301,574.26 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,555,200 1,813,811.69 2,797,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,460,749.03 2,770,741.29 2,557,800 5.13 % 2,689,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,000 170,064.51 180,000 0 % 180,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 3/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 441,720 456,600 710,900 21.72 % 865,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 36,120 23,520 18,000 -10 % 16,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,148,589.03 3,546,925.8 3,592,700 3,876,500
รวมงบบุคลากร 4,703,789.03 5,360,737.49 6,390,020 6,724,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 242,992 30,000 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบาน 123,066.67 210,741.93 154,500 16.5 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 76,300 -34.47 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 187,966.67 536,733.93 260,800 260,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 51,934 34,856 60,000 -16.67 % 50,000

คาจางเหมาบริการ ตําแหนง คนงานทั่วไป 106,500 107,676 108,000 0 % 108,000

คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเหนือคลอง

240,000 240,000 288,000 0 % 288,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
เหนือคลอง

220,000 220,000 240,000 0 % 240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 55,295 40,310 110,000 0 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน 0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 28,872.73 66,338 160,000 -37.5 % 100,000

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
เหนือคลอง

0 138,431.5 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 
และพวงมาลา

0 1,500 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น และประชาชน

0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,217 77,771.52 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 759,818.73 926,883.02 1,311,000 1,071,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,609.2 76,919.8 100,000 -40 % 60,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 5/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 64,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 1,530 740 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,500 16,900 25,000 20 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,113.52 24,478.3 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,800 51,690 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 115,552.72 170,728.1 289,000 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,063,338.12 1,634,345.05 1,870,800 1,541,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสาร 0 8,300 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
แขวน)   

0 21,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
แขวน)

0 0 36,300 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 6/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพระบบดิจิตอล  0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 33,700 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

43,800 0 21,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
Printer)

0 7,400 15,000 -100 % 0

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

8,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 12,000 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 9,920 0 0 0 % 0

อุปกรณ์รับ-สงสัญญาณแบบไรสาย ( 
Wireless USB )     

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,320 68,700 149,800 0
รวมงบลงทุน 96,320 68,700 149,800 0

รวมงานบริหารทั่วไป 5,863,447.15 7,063,782.54 8,410,620 8,265,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 372,800 5.34 % 392,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 372,800 392,700
รวมงบบุคลากร 0 0 372,800 392,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,000 0 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 64,000 64,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 64,000 64,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 436,800 456,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,539,308.71 1,640,740 1,920,000 30.21 % 2,500,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 8/52

38



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

17,692.74 14,600 30,000 -83.33 % 5,000

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

คาจางลูกจางประจํา 286,740 300,600 340,000 0 % 340,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 490,680 590,760 650,000 -1.54 % 640,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 23,160 30,660 35,000 -14.29 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,417,581.45 2,637,360 3,035,000 3,575,000
รวมงบบุคลากร 2,417,581.45 2,637,360 3,035,000 3,575,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,680 0 0 0 % 0

คาเชาบาน 5,311.15 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 67,606.15 8,885 20,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 5,000 8,695 20,000 -50 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 9/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 56,024 41,000 90,000 -33.33 % 60,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 50 % 60,000

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชําระ
ภาษี

14,818 5,068 11,900 68.07 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,900 44,580 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 90,742 99,343 181,900 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,884 39,994 120,000 -58.33 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,240 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,680.2 2,891.76 5,000 -20 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,825 126,300 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 99,629.2 169,185.76 190,000 109,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 899,677.58 934,094.78 990,000 0 % 990,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 379,497.49 437,902.38 450,000 -11.11 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,922.76 6,753.84 20,000 -50 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 14,466 31,936 40,000 0 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 155,235.6 165,235.6 160,000 -6.25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,455,799.43 1,575,922.6 1,660,000 1,590,000
รวมงบดําเนินงาน 1,713,776.78 1,853,336.36 2,051,900 1,969,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 8,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 2,800 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 0 5,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,200 8,100 0
รวมงบลงทุน 0 14,200 8,100 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,131,358.23 4,504,896.36 5,095,000 5,544,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 11/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 139,100 178.36 % 387,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 139,100 387,200
รวมงบบุคลากร 0 0 139,100 387,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 12,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 12,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 12,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 139,100 400,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,994,805.38 11,568,678.9 14,081,520 14,666,520

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 267,180 288,540 305,100 7.11 % 326,800

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 12/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 768,240 711,960 779,500 4.91 % 817,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 70,020 48,040 47,025 1.44 % 47,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,105,440 1,048,540 1,131,625 1,192,300
รวมงบบุคลากร 1,105,440 1,048,540 1,131,625 1,192,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

7,000 14,800 30,000 -33.33 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 52,200 44,080 50,000 -60 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 8,800 0 % 8,800

รวมค่าตอบแทน 67,650 62,080 88,800 48,800
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 196,787.3 79,213.8 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 196,787.3 79,213.8 80,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 3,675 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,675 0
รวมงบดําเนินงาน 264,437.3 141,293.8 172,475 98,800

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 13/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 20,000

คาซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา หมายเลข
ทะเบียน  น 9297 กระบี่

0 0 180,000 -100 % 0

คาซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา หมายเลข
ทะเบียน  บจ 3769 กระบี่

0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 330,000 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 330,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,369,877.3 1,189,833.8 1,634,100 1,311,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,050 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกซอมแผนสาธารณภัยประจําปี 0 3,692 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 14/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(เทศบาลตําบลเหนือคลอง)

75,412 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตร ทบทวน

0 0 60,000 -91.67 % 5,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบลเหนือคลอง   

0 0 95,000 -100 % 0

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหกับชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหกับนักเรียน

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 86,462 3,692 245,000 95,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,600 11,700 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 89,008 89,710.85 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 85,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 94,500 58,500 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุอื่น 23,000 28,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 222,108 188,710.85 285,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 308,570 192,402.85 530,000 275,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 15/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต์     0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 308,570 192,402.85 550,000 275,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 40,000 37.5 % 55,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 55,000

รวมงานจราจร 0 0 40,000 55,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,678,447.3 1,382,236.65 2,224,100 1,641,100

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,250,846.67 2,246,536.13 984,000 3.86 % 1,022,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 16/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

3,600 3,600 3,600 0 % 3,600

เงินประจําตําแหนง 10,500 7,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 35,000 101,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 639,120 659,880 403,000 -15.43 % 340,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 67,440 57,720 17,600 -32.39 % 11,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,006,506.67 3,076,236.13 1,450,200 1,420,300
รวมงบบุคลากร 3,006,506.67 3,076,236.13 1,450,200 1,420,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 96,000 46,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 160,844 126,580 75,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 38,425 15,579 20,000 0 % 20,000

คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กเล็ก 540,000 480,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 17/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหนือคลอง

275,234 248,383.34 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 65,760.7 24,754 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการ "ที่อานหนังสือทองถิ่น รักการ
อาน"

0 30,000 0 0 % 0

โครงการคายภาคฤดูรอน (ภาษาตาง
ประเทศ) 1,296 864 0 0 % 0

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา และผูดอยโอกาสทางการศึกษา

0 0 0 100 % 66,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 69,345 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,800 4,900 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 994,860.7 804,480.34 110,000 271,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,161 49,180 20,000 0 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 18/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,385 3,800 3,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 0 1,671 2,000 0 % 2,000

วัสดุกอสราง 1,163.42 8,437.97 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 61,730 43,682 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 105,439.42 106,770.97 57,000 54,000
รวมงบดําเนินงาน 1,261,144.12 1,037,831.31 242,000 405,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 14,900 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 34,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 34,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,267,650.79 4,148,267.44 1,692,200 1,825,300

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 19/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,796,000 5.79 % 1,900,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 126,000 100 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 284,000 3.17 % 293,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 40,000 -10 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,246,000 2,481,000
รวมงบบุคลากร 0 0 2,246,000 2,481,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 95,000 -47.37 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 95,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กเล็ก 0 0 480,000 0 % 480,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 20/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหนือคลอง

0 0 288,000 0 % 288,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน 42,600 40,800 30,000 -100 % 0

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันขึ้นปีใหม 2,967 1,985 3,000 0 % 3,000

โครงการวันเขาพรรษา 0 0 3,000 0 % 3,000

โครงการวันแมแหงชาติ 0 0 8,000 0 % 8,000

โครงการวันไหวครู 1,435 0 3,000 -33.33 % 2,000

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาทอง
ถิ่น

3,895 0 4,000 25 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1,200 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 0 0 3,000 -33.33 % 2,000

โครงการสงเสริมมารยาทไทย 1,100 0 4,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 21/52
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,276,990 979,860 982,300 -21.69 % 769,250

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 29,200 48,000 0 % 48,000

รวมค่าใช้สอย 1,330,187 1,051,845 2,006,300 1,728,250
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 26,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 2,251,000 -5.38 % 2,129,982

คาอาหารเสริม (นม) 1,402,797.96 2,415,800.58 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 2,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,402,797.96 2,441,800.58 2,348,000 2,204,982
รวมงบดําเนินงาน 2,732,984.96 3,493,645.58 4,449,300 3,983,232

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 4,200 2,800 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 179,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 22/52
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
36,000  บีทียู

0 53,990 0 0 % 0

ชั้นวางของแบบปูกระเบื้อง 16,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางทีวีเด็ก 10,000 0 0 0 % 0

ชั้นวางเอกสาร 10,000 0 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก 9,000 0 0 0 % 0

ตูเสื้อผา 5,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานแบบเหล็ก 4,800 9,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ลําโพงกลางแจง 0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

43,800 0 0 0 % 0

คาติดตั้งกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พรอมอุปกรณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานีดับเพลิง      

0 0 490,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 4,960 0 0 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 295,160 76,190 490,000 0
รวมงบลงทุน 295,160 76,190 490,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 4,144,620 4,225,000 4,401,600 -3.63 % 4,242,000

รวมเงินอุดหนุน 4,144,620 4,225,000 4,401,600 4,242,000
รวมงบเงินอุดหนุน 4,144,620 4,225,000 4,401,600 4,242,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,172,764.96 7,794,835.58 11,586,900 10,706,232
รวมแผนงานการศึกษา 11,440,415.75 11,943,103.02 13,279,100 12,531,532

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 643,882 689,580 1,106,200 -25.62 % 822,840

เงินประจําตําแหนง 0 0 35,000 71.43 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 863,760 884,930 1,064,700 -87.04 % 138,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 61,560 50,470 78,000 -69.23 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,569,202 1,624,980 2,283,900 1,044,840
รวมงบบุคลากร 1,569,202 1,624,980 2,283,900 1,044,840
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54



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

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 69,000 4.35 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 50,000 -50 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 10,000 -4 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 28,700 21,400 129,000 111,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 27,500 33,235 86,000 -94.19 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 17,323 0 68,600 -92.71 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 641,921.68 776,881.16 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 12,445 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาเมืองสะอาดนาอยู 4,340 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก 47,867 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 25/52
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 15,851 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดลอม 3,188 3,870 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 9,060 0 0 % 0

โครงการอบรมประชาชนที่เป็นกลุมเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 5,745 0 0 0 % 0

โครงการอบรมผูประกอบการราน
อาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร  

3,910 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,900 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 784,990.68 823,046.16 179,600 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 3,440 9,999 10,000 -50 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,100 11,550 12,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 22,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 4,400 8,400 10,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 26/52
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,110 20,000 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 36,050 49,949 84,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 849,740.68 894,395.16 392,600 146,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ถังออกซิเจนชนิดพกพาพรอมอุปกรณ์ 0 10,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,900 10,000 0 0
รวมงบลงทุน 21,900 10,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,440,842.68 2,529,375.16 2,676,500 1,191,440
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 768,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 768,120
รวมงบบุคลากร 0 0 0 768,120
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 115,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 730,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 730,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 0 0 80,000 -87.5 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตร์
จารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฬา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 25,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 885,000 785,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 885,000 920,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 885,000 1,688,120
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,440,842.68 2,529,375.16 3,561,500 2,879,560
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 858,400 4.71 % 898,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 9,600 0 % 9,600

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 886,000 926,400
รวมงบบุคลากร 0 0 886,000 926,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 52,800 52,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 52,800 52,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 938,800 979,200
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติและ
ครอบครัว (เนื่องในวันผูสูงอายุ)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ 

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์เนื่องในวันตอตานยาเสพ
ติดโลก

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สูงวัย
ใชสุขาอยางปลอดภัย

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 25,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 30,000 25,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 968,800 1,004,200
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,090,860 903,103.87 1,254,750 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 60,000 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 220,020 231,060 299,050 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 773,160 792,720 816,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 85,380 75,840 67,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,211,420 2,044,723.87 2,496,800 0
รวมงบบุคลากร 2,211,420 2,044,723.87 2,496,800 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

20,150 22,600 100,000 -100 % 0

คาเชาบาน 66,000 72,000 72,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,400 7,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 9,600 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 92,550 101,800 181,600 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,756 0 15,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,382.54 26,025 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,138.54 26,025 80,200 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,428 61,995 70,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 125,091 86,447 150,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500 4,500 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 143,019 152,942 326,000 0
รวมงบดําเนินงาน 269,707.54 280,767 587,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 10,500 0 0 0 % 0
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ปากกาจับชิ้นงาน 5,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1      

0 0 22,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,900 0 102,000 0
รวมงบลงทุน 15,900 0 102,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,497,027.54 2,325,490.87 3,186,600 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 44,720 89,800 110,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,720 89,800 110,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 125,715 158,292 200,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 45,274.15 48,761.28 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 170,989.15 207,053.28 200,000 0
รวมงบดําเนินงาน 215,709.15 296,853.28 310,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนน LED พรอมเหล็กยึด 0 160,000 0 0 % 0

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์     0 23,920 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 183,920 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกระจกโคง 32,500 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลา
เซลล์ 

43,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวาง 
LED ถนน เหนือคลอง-แหลมกรวด 208,650 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 284,150 0 0 0
รวมงบลงทุน 284,150 183,920 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 499,859.15 480,773.28 310,000 0
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 324,000 0 % 324,000

คาจางเหมาบริการตัดแตงตนไม และบํารุง
รักษาสวนหยอม

444,000 404,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 444,000 404,400 324,000 324,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,251 7,490 30,000 -76.67 % 7,000

รวมค่าวัสดุ 19,251 7,490 30,000 7,000
รวมงบดําเนินงาน 463,251 411,890 354,000 331,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 19,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอออน 0 0 10,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 51,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 51,900 0
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รวมงานสวนสาธารณะ 463,251 411,890 405,900 331,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 186,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,086,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,086,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,030,576 1,044,642 1,000,000 -99 % 10,000

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 1,000,000

คาจางเหมาบริการคนงานกวาดขยะ 0 0 0 100 % 540,000

คาจางเหมาบริการคนงานกวาดขยะ ทํา
ความสะอาดถนน ตลาดสด

432,000 540,000 540,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ 324,000 324,000 324,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:32 หนา : 37/52

67



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

คาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ (ประจํา
รถบรรทุกขยะ)

0 0 0 100 % 324,000

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 324,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,980 46,020.35 88,100 -9.19 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,831,556 1,954,662.35 1,952,100 2,278,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 85,390 49,750 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 29,400 0 140,000 -64.29 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 258,626.08 283,724.18 300,000 0 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 373,416.08 333,474.18 510,000 435,000
รวมงบดําเนินงาน 2,204,972.08 2,288,136.53 2,462,100 2,723,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 43,500
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ครุภัณฑ์อื่น

ชุดพวงขางรถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 18,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (รถ
บรรทุกขยะ)

147,000 74,000 150,000 -93.33 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 147,000 74,000 150,000 71,500
รวมงบลงทุน 147,000 74,000 150,000 71,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,351,972.08 2,362,136.53 2,612,100 3,880,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,812,109.77 5,580,290.68 6,514,600 4,211,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 468,390 818,460 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

2,400 9,600 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 4,500 18,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 150,600 155,160 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 8,820 4,260 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 634,710 1,005,480 0 0
รวมงบบุคลากร 634,710 1,005,480 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 12,000 16,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,000 21,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 12,000 21,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 646,710 1,026,480 0 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณ
ประโยชน์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์เนื่องในวันตอตานยาเสพ
ติดโลก 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
สูงอายุและคนพิการ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีเทศบาลตําบลเหนือคลอง

0 0 10,000 900 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 210,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 15,000 210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 646,710 1,026,480 15,000 210,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ 10,898 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาบาสเก็ตบอล 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล 7,728 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาประเภทตาง ๆ

22,049 0 0 100 % 80,000

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแก
ประชาชนในตําบล

39,970 59,770 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 80,645 59,770 150,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 80,645 59,770 150,000 230,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 80,645 59,770 150,000 230,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขาคายคุณธรรมพุทธบุตร 31,250 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการเขาคายจริยธรรมยุวมุสลิม 22,500 0 30,000 -50 % 15,000

โครงการงานประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 16,000 0 % 16,000

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม

1,199 990 3,000 66.67 % 5,000

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

1,215 990 0 0 % 0

โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว

0 3,900 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

36,400 0 0 0 % 0
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง       

0 1,825 0 0 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

23,110 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ 63,570 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจํา
ปี

0 0 63,000 138.1 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 179,244 7,705 352,000 416,000
รวมงบดําเนินงาน 179,244 7,705 352,000 416,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 179,244 7,705 352,000 416,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอาหารพื้นถิ่นหากินยาก
0 0 150,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 150,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 150,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 259,889 67,475 652,000 646,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,712,700

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 258,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 837,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 64,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,932,400
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,932,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 81,600
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 245,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 396,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 74,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 74,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,403,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 25,000 0 80,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 25,000 0 230,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเพชรเกษม ซอย 2

0 0 0 100 % 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสรางโรงจอดรถ
344,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางลานคสล. พรอมติดตั้ง
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

0 0 0 100 % 450,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางบอน้ําบอทรายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคอลอง

100,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรั้วสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลเหนือคลอง

189,592 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สรางของเทศบาลตําบลเหนือคลอง

39,000 37,250 185,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการจางเหมาซอมแซมอาคารโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลเหนือคลอง 0 100,000 0 0 % 0

โครงการจางเหมาทาสีภายนอกอาคารส
ถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเหนือคลอง 0 0 85,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจางเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ ICT
เทศบาลตําบลเหนือคลอง (หลังเกา) 0 249,600 0 0 % 0

โครงการจางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหนือคลอง 0 300,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง อาคารเรียน(อาคาร1 ) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

113,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรั้วและพื้นถนนคสล. ดาน
ขางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

0 0 500,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 785,592 686,850 770,000 1,150,000
รวมงบลงทุน 785,592 686,850 770,000 1,150,000

รวมงานก่อสร้าง 785,592 711,850 770,000 1,380,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 785,592 711,850 770,000 4,783,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 20,000 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดลอม 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 25,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 45,000 20,000

รวมทุกแผนงาน 45,297,834.2 47,299,316.7 55,500,000 56,200,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง   จังหวัดกระบี่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,606,088 บาท
งบกลาง รวม 13,606,088 บาท

งบกลาง รวม 13,606,088 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 4,710,946 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินตน เงินกู ก.ส.ท. โครงการกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล พรอมครุภัณฑ ตามสัญญากูเงิน 
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1187/3/2556 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2555 และบันทึกตอทายสัญญากูเงิน 
เลขที่ 1187/3/2556  ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 
( ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564)  เปนจํานวน  4,710,945.58
   บาท
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2. หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ที่ 
มท 0808.4 / 2438   ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ 2564 
เรื่องสงบันทึกตอทายสัญญากูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(กองคลัง)
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 362,228 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ย เงินกู ก.ส.ท. โครงการกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล พรอมครุภัณฑ  ตามสัญญากูเงิน 
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1187/3/2556 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2555 และบันทึกตอทายสัญญากูเงิน 
เลขที่ 1187/3/2556  ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 
(ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564) เปนจํานวน 362,227.55 บาท
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    2) หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ที่ 
มท 0808.4 / 2438   ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ 2564 
เรื่องสงบันทึกตอทายสัญญากูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
(กองคลัง)     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 262,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรฯลฯ 
ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละ 5 
ของคาจางพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว  
(ซึ่งมีการคํานวณ ดังนี้ คาจางพนักงานจาง 4,832,000  บาท 
เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว เปนเงิน   415,900  บาท  
รวมเปนเงิน     5,247,900  บาท    
คํานวณได ดังนี้ 5,247,900   X  5% =  262,395 บาท)
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5 /ว9 ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 
    2) หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5 /ว 81  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
    3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(กองคลัง)       
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง 
ที่เทศบาลจะตองจาย ในอัตรา รอยละ 0.2 ของคาจาง
โดยประมาณทั้งปี  เพื่อเปนทุนในการจายเงินทดแทนใหแก
ลูกจาง เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก
ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง 
(ซึ่งมีการคํานวณ ดังนี้ คาจางพนักงานจาง 4,832,000  บาท 
เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว เปนเงิน   415,900  บาท  
รวมเปนเงิน     5,247,900  บาท    
คํานวณได ดังนี้ 5,247,900   X  0.2 % =  10,495.80 บาท)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
  1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
  2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561   
(กองคลัง)     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,540,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่ม
เติม และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไวแลว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันได เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566  โดยคํานวนจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้
   1. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. 2561  
   2.พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
   3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
   4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
   5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี
พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 91
ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,360,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไปจะไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และ
คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000  บาทตอเดือน 
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 )  เวนแต
ในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน 
โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โดยคํานวนจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี 
ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการ ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้
    1. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2556
    2. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 
    3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
และวันที่ 28 เมษายน 2563 
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 
    5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
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จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
    6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2130 ดวนที่สุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ โครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หนาที่ 91  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแก
ผูป่วยเอดส ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
และรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง 
ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ
ในอัตราคนละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2130 ดวนที่สุด ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี 
พ.ศ. 2566  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ โครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแกผูดอยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ
-  เปนไปแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 91 
ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)   
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เงินสํารองจาย จํานวน 257,979 บาท

- เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2560 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559   
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 
0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545   
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
    7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
    8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  
ที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสี ตีเสน สัญญาณ
ไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก  
เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได ประเภท คาปรับผูกระทําผิดตาม
กฎหมายวาดวยจราจรทางบก  
- เปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146
    2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง กําหนดทองถิ่นตาม
มาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว3203
 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539  
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 44,130 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหประเทศไทยตาม
ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยพ.ศ.2556  
ขอ 16 กําหนดใหเทศบาลจะตองชําระไมนอยกวารอยละ
เศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงปีที่ลวงมาแลว 
ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท  
ทั้งนี้ตองไมเกิน 750,000  บาท 
(คํานวณดังนี้  
รายรับจริงของปีงบประมาณ 2564     54,257,535.36   บาท  
หัก เงินอุดหนุนทั่วไป                        26,092,095.99   บาท
หัก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค          1,738,649.40   บาท
คงเหลือ 26,426,789.97 x 0.00167 =       44,129.35   บาท)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555  ขอ 5
    2) ขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2556
(กองคลัง)   

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกผูรับบํานาญ 
จํานวน  2 ราย ไดแก
    1. นางสาวพนิดา  เหมโลหะ  ในอัตราเดือนละ 856 บาท  
จํานวน  12  เดือน 
    2. นายวิโรจน  บุญชูวงศ       ในอัตราเดือนละ 339 บาท 
จํานวน  12  เดือน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวย
คาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 17)  พ.ศ.2562
(กองคลัง)            

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 10/123

92



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 908,505 บาท

1. ตั้งไว 383,978.40  บาท เพื่อจายเปนเงินบํานาญปกติ และ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ ในอัตรา รอยละ 25 ของเงิน
บํานาญปกติ ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นที่มีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติ ดวยเหตุรับราชการนาน จํานวน  2 ราย 
2. ตั้งไว  524,526.60  บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (กบท.) โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภท ตามเทศบัญญัตงบประมาณรายจายประจําปี  
ไมรวมรายไดจากพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาค  
และเงินอุดหนุน
(ซึ่งมีการคํานวณ  ดังนี้
ประมาณการรายรับ ปี 2566         56,200,000.00    บาท
หัก  เงินอุดหนุน                          25,916,500.00    บาท
คงเหลือเงินสําหรับคํานวณสงสมทบ  30,283,500.00 บาท 
คํานวณเงินที่เทศบาลตองตั้งใน อัตรารอยละ 3     
30,283,500.00  x  3%  =  908,505.00 บาท
หัก  เงินบํานาญ ข.ร.ก.     383,978.40 บาท
คงเหลือเงินที่ตองนําสงสมทบกองทุนฯ  524,526.60 บาท)
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 
    3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0808.5 /ว3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
    4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0819.2 /ว1212  ลงวันที่ 20  เมษายน 2562
    5. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่      
มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
(กองคลัง)            

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 11/123

93



เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

จํานวน 101,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมนอยกวารอยละ  50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้
    1) หนังสือสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 11 
สุราษฎรธานี ที่ สปสช.5.40/ ว4246 ลงวันที่  
23 กรกฎาคม 2563 เรื่องแจงจํานวนประชากรสําหรับ
การจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2564
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
    3) ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ.2561
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2552 เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น   
ที่ มท 0891.3/ว1514  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 92   ลําดับที่  5
(กองสาธารณสุขฯ)     
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณี ขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ผูรับบํานาญ ถึงแกความตาย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)     

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณี พนักงานจาง ถึงแกความตาย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)    
     

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ กรณี ลูกจางประจํา ถึงแกความตาย 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,265,820 บาท

งบบุคลากร รวม 6,724,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

1. ตั้งไว  345,600  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายก
เทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท จํานวน 12 เดือน 

2. ตั้งไว  380,160  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราคนละ 
15,840  บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน

(คํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน ดังนี้  
รายไดจริง ปีงบประมาณ 2564       54,257,535.36  บาท 
หัก  เงินอุดหนุนทั่วไป                    26,092,095.99  บาท
หัก  เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค     1,738,649.40  บาท
       คงเหลือ                                  26,426,789.97  บาท)
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)         
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

1. ตั้งไว  72,000  บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงใหแกนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน 
2. ตั้งไว 108,000  บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงใหแกรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา
คนละ 4,500  บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน   
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)           

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

1. ตั้งไว  72,000   บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
ใหแกนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 
12 เดือน 
2. ตั้งไว  108,000   บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
ใหแกรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราคนละ 
4,500 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

1. ตั้งไว  120,960  บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 
10,080  บาท จํานวน 12 เดือน 

2. ตั้งไว  86,400  บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแกเที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ  
7,200  บาท จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจาย
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

1. ตั้งไว  190,080 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแกประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 
15,840 บาท จํานวน 12 เดือน 
2. ตั้งไว  155,520 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแกรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 
12,960 บาท จํานวน 12 เดือน 
3. ตั้งไว  1,209,600 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน
ใหแกสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน 10 คน  ในอัตราคนละ 
10,080 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน  
 
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
     

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 17/123

99



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,876,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,689,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี ฯลฯ  ใหแก 
พนักงานเทศบาล จํานวน 6  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
จํานวน   1  อัตรา  
2. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) จํานวน  1  อัตรา
3. ตําแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  1  อัตรา
4. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ   
จํานวน   1  อัตรา
5. ตําแหนง นิติกร ระดับชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา
6. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน    จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)      

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 18/123

100



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

1. ตั้งไว  84,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน 
ใหแก พนักงานเทศบาล ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานทองถิ่น ระดับกลาง)  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  
จํานวน  1  อัตรา  

2. ตั้งไว  42,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน 
ใหแก พนักงานเทศบาล  ประเภทวิชาการ  ตําแหนง นักจัดการ
งานทะเบียนและบัตร ระดับ ชํานาญการพิเศษ  (ผูดํารงตําแหนง 
ตั้งแตระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเทา ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง)  ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท จํานวน   1  อัตรา

3. ตั้งไว  54,000  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)  ใหแก พนักงานเทศบาล  
ตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการ  ในอัตราเดือนละ 4,500  บาท 
จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 
18 มกราคม 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.ท. ที่ มท 0808.3/
ว 313 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานเทศบาล 
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทองถิ่น 
ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ 7,000  บาท จํานวน  1  อัตรา
2. ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 865,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  5  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง ผูชวยนักประชาสัมพันธ  จํานวน 1 อัตรา
3. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา 
5. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) และที่
แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 16,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานทะเบียน 
จํานวน  1   อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ฯลฯ
    
- เปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ 
มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ใหแก พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานได

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)     

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 22/123

104



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาลซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรได 

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล)    

ค่าใช้สอย รวม 1,071,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ตําแหนง คนงานทั่วไป 
จํานวน  1 อัตรา ในอัตราคนละ  9,000 บาท ตอเดือน 
เปนจํานวน  12  เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)             
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คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลเหนือคลอง  จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
คนละ 12,000 บาทตอเดือน จํานวน  12  เดือน ใหบริการวัน
ละ  8 ชั่วโมง  6 วัน/สัปดาห และเปนอัตราที่รวมคาบริหาร
จัดการ กําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณ เครื่องมือ
ที่จําเปนในการใหบริการแลว 
(อาคารสํานักงานเทศบาลมีพื้นที่ทําความสะอาด 2,795 
ตารางเมตร คํานวณโดยใชอัตราไมเกิน 12,600  
บาท/คน/เดือน)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการดังนี้
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว21 ลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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คาจางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหนือคลอง

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเหนือคลอง จํานวน 1 อัตรา  
ในอัตราละ 20,000 บาท จํานวน  12 เดือน ทํางานวันละ  
12 ชั่วโมงตอวัน ไมมีวันหยุด  เปนอัตราที่รวมคาบริหารจัดการ 
กําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณ เครื่องมือประจํากาย
สําหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไมรวม
คาอุปกรณพิเศษ
( คิดคํานวณในอัตรา ไมเกิน 20,900 บาท/คน/เดือน)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ 
และคาสาธารณูปโภค
    2) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว21 ลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี 
ที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัดเทศบาล)    
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับ
การจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน  คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน
คาจางปรับปรุงโดเมนเวปไซต คาจางออกแบบ คาจางแรงงาน
ราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อ
ใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่
ไมมีลักษณะสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้ง
ประปาเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภาย
ใน และคาโทรศัพทภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง) คาจางเหมาบริการป้องกัน
และกําจัดปลวก ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)    

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
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1. คารับรอง ตั้งไว  30,000  บาท 
    เพื่อจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก 
เขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรณี
การตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเบิกจายเปน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร   ฯลฯ

2. คาใชจายในการประชุมราชการ ตั้งไว   20,000 บาท  
     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน การประชุมราชการภายใน
หนวยงานประจําเดือน  การประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภา
ทองถิ่นตั้งขึ้น การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการ
จัดทําแผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน  การประชุมอื่นที่
จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  โดยเบิกจาย
เปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุม
คาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการจัดประชุม   

3. คาใชจายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี   ตั้งไว  60,000  บาท
    เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีศาสนาหรือคาใชจายในการ
จัดงานรัฐพิธี พระราชพิธีตางๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
สถาบันชาติ และพระมหากษัตริย  เชน วันเฉลิมพระชนม
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พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันปิยมหาราช ฯลฯ 
โดยจายเปนคาใชจาย  ประกอบดวย คาใชจายในงาน
รัฐพิธี คาจางเหมาบริการ คาใชจายในการประชาสัมพันธ  
คาตกแตงสถานที่   คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจายในการ
เตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่อง
กับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ คาพานพุม ดอกไม พานประดับ
พุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย 
ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวาง
อนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติในวโรกาสตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542  
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564
    5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว0677 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    6.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ 
กค(กวจ) 0405.2/ว119  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใชจายในการบริหารงาน คาใชจายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ    
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนผูประสบ
ภัย โดยการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีรถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดความเสียหาย และกอง
ทุนทดแทนผูประสบภัยไดมีการจายเงินคาเสียหายเบื้องตนใหแกผู
ประสบภัยแลว 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1033 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เรื่องการสงเงินคืนกองทุนทดแทน
ผูประสบภัย กรณีรถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กอใหเกิดความเสียหาย
(สํานักปลัดเทศบาล)      

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
สําหรับ คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาล หรือบุคคลที่ไดรับ
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาลที่จําเปนตองเดินทาง
ไปราชการ 

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับ 
คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจางของเทศบาล ที่เขารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรตางๆ 
  
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลเหนือคลอง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลเหนือคลอง  เชน คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายโครงการ 
และคาใชจายอื่นๆ ตามที่โครงการกําหนด

-เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 122 
ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง 
ตะแกรงวางเอกสาร พระบรมฉายาลักษณ แผนป้ายตางๆ
ที่ใชในสํานักงาน นาฬิกา  กระดาษ  หมึกเครื่องถายเอกสาร 
หมึกเครื่องโทรสาร ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด 
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท ไมบรรทัด สมุดประวัติขาราชการ 
แบบพิมพ ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  ผาตวน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)           

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน มีด ถังน้ํา 
สายยางฉีดน้ํา ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม 
ชอนสอม กระติกน้ํารอน  น้ํายาดับกลิ่น ผงซักฟอก  
ไมกวาด ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)             

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต 
น้ํามันเบรค สายไมล น้ํากลั่น หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟหนา 
ไฟเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ 
หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถยนต  2 คัน 
และรถจักรยานยนต 1 คัน 
(สํานักปลัดเทศบาล)         
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
สําหรับรถที่ใชในราชการของเทศบาลตําบลเหนือคลอง 
จํานวน 3 คัน ดังนี้
(1) รถตูปรับอากาศ  หมายเลขทะเบียน น 2013 กระบี่
(2) รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5093 กระบี่
(3) รถจักรยานยนต  หมายเลขทะเบียน จ 5814 กระบี่
(สํานักปลัดเทศบาล)         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  
ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลองถายรูป เลนสซูม 
ป้ายประชาสัมพันธ กระดาษโปสเตอร เมมโมรี่
การด แถบบันทึกเสียง/ภาพ (วีดีโอเทป,แผนซีดี) 
รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย 
เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)       

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร สายเคเบิล หนวยประมวลผล 
ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป 
เชน แรม เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส  เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ  
เราเตอร (Router) ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตออายุเว็บไซตของเทศบาลรายปี และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 456,700 บาท
งบบุคลากร รวม 392,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 392,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 392,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ใหแก   
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ  
จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 64,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการ จํานวน 
1 อัตรา ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานได

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 
ชํานาญการ ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรได 

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล)        
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,544,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,575,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,575,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีฯลฯ ใหแก 
พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองคลัง จํานวน 6 อัตรา ดังนี้     
    1) ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
(ผูอํานวยการกองคลัง)  จํานวน 1 อัตรา     
    2) ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง ระดับตน 
(หัวหนาฝ่าย พัฒนารายได) จํานวน 1 อัตรา     
    3) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
จํานวน 1 อัตรา     
    4) ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
จํานวน 1 อัตรา     
    5) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา     
    6) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ชํานาญงาน 
จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ใหแก 
พนักงานเทศบาล ในสังกัด กองคลัง 
    
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการดังนี้      
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
    2) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และ
หนังสือสํานักงาน ก.ท.ที่ มท0808.3/ว 313 ลงวันที่ 
17 มกราคม 2564     
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

1. ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก
พนักงานเทศบาล ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง)  
ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท จํานวน 1  อัตรา     
2. ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก
พนักงานเทศบาล ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง (หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได)   
ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุง
คาจางประจํา ใหแก ลูกจางประจํา  ตําแหนง 
พนักงานพิมพดีด จํานวน 1 อัตรา

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542     
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
ในสังกัด กองคลัง  จํานวน 4  อัตรา ดังนี้     
    1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
จํานวน 1 อัตรา     
    2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 อัตรา     
    3) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา     
    4) ตําแหนง ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน  จํานวน 1 อัตรา
    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้     
    1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
จํานวน 1 อัตรา     
    2) ตําแหนง ลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน จํานวน 1 อัตรา 
  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542    
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม     
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,969,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานได
     
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น     
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก
พนักงานเทศบาล ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรได  
        
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้     
  1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2562     
  2) ระเบียบระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560         
  3) ระบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549     
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน     
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ  คาถาย
เอกสาร  คาจางเหมาบริการ ฯลฯ     
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ใหแกพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาลที่จําเปนตองเดินทางไปราชการ   
  
- เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้     
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557     
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางตามภารกิจ ที่
เขารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรตาง ๆ  
    
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(กองคลัง)    
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
การชําระภาษี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาแผนพับ
ประชาสัมพันธ คาจัดทําสปอรตโฆษณา และรายการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  
   
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลว.19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
หนาที่ 121  ลําดับที่ 1
(กองคลัง)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองคลัง)    

ค่าวัสดุ รวม 109,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แบบพิมพ 
ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตตางๆ จากโรงพิมพอาสารักษา
ดินแดน ตรายาง เกาอี้ ฯลฯ     
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  แบตเตอรี่  หัว
เทียน น้ํามันเบรก ไฟหนา ไฟเบรก ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต   
  
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนต
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพเลเซอร   แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เมาส 
หนวยประมวลผล  เมมโมรี่ชิป เชน RAM ฯลฯ     
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,590,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 990,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล ตลาดเทศบาล ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคารโรงจอดรถดับเพลิง ศูนยกูภัย
เทศบาล ในที่สาธารณะหรือทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ฯลฯ     
(กองคลัง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงานเทศบาล ตลาด
เทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาคารจอดรถดับเพลิง ศูนย
กูภัยเทศบาล ในที่สาธารณะหรือทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ฯลฯ     
(กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใชในราชการของเทศบาล เชน คา
โทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ     
(กองคลัง)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  ที่ใชในราชการของ
เทศบาล เชน คาไปรษณีย คาดวงตราไปรษณียากร 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ     
(กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน 
คาโทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอื่น ๆ (คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
ดาวเทียม) คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ      
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 400,000 บาท
งบบุคลากร รวม 387,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 387,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ใหแก   
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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งบดําเนินงาน รวม 12,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 12,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก 
พนักงานเทศบาลซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรได 
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล)     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,311,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,192,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,192,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 326,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงิน
ปรับปรุงงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี ใหแก
พนักงานเทศบาล ตําแหนง  เจาพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
-  เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)               

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 817,800 บาท

1. ตั้งไว   493,800 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา ดังนี้
   1)  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน  2  อัตรา
   2)  ตําแหนง พนักงานดับเพลิง  จํานวน  1  อัตรา

2. ตั้งไว   324,000  บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 
จํานวน  3  อัตรา 
 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 47,700 บาท

1.ตั้งไว   11,700  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง 
พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา

2.ตั้งไว   36,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงาน
ดับเพลิง จํานวน 3 อัตรา  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     

งบดําเนินงาน รวม 98,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปฏิบัติหนาที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางที่อยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
สํานักปลัดเทศบาล  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง เจาพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     
      

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
(สํานักปลัดเทศบาล - งานป้องกันฯ)      
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินซึ่งเปนโครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน การเปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล - งานป้องกันฯ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 275,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเติมน้ํายาถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกซอมแผนสาธารณภัยประจําปี จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝึกซอมแผนสาธารณภัย
ประจําปี โดยจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ  คาป้ายโครงการ  และคาใชจายอื่น ตามที่โครงการ
กําหนด
-เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ   หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
   1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
  หนาที่ 93 ลําดับที่  1
(สํานักปลัดเทศบาล - งานป้องกันฯ)   
     

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯหลักสูตร ทบทวน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติฯ หลักสูตร ทบทวน เชน คาอาหารกลางวัน  
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ   
และคาใชจายอื่นๆตามที่โครงการกําหนด
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสือสั่งการดังนี้
   1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94  
ลําดับที่ 5    
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)        
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โครงการใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนให
กับชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหกับชุมชน เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาป้ายไวนิล  และคาใชจายอื่น
ตามที่โครงการกําหนด
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
   1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 94 ลําดับที่  3
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)       
     

โครงการใหความรูเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนให
กับนักเรียน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการใหความรูเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหกับนักเรียน 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  
คาป้ายไวนิล  และคาใชจายอื่นตามที่โครงการกําหนด
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
  หนาที่ 94  ลําดับที่  4
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน  ยางรถยนต 
น้ํามันเบรค สายไมล น้ํากลั่น หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟหนา 
ไฟเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ   ฯลฯ
สําหรับรถยนตดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา และรถยนตกูภัย
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
สําหรับเครื่องตัดหญา และรถที่ใชในราชการของเทศบาล 
ดังนี้
    1. รถดับเพลิง    หมายเลขทะเบียน  น 8265   กระบี่
    2. รถดับเพลิง    หมายเลขทะเบียน  บธ 4614  กระบี่
    3. รถบรรทุกน้ํา  หมายเลขทะเบียน  น 9297   กระบี่
    4. รถบรรทุกน้ํา  หมายเลขทะเบียน  บจ 3769  กระบี่
    5. รถยนตกูภัย   หมายเลขทะเบียน  กบ 202    กระบี่     
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)         

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง 
วาลวน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง 
อุปกรณดับไฟป่า (สายฉีด ,ถัง,ไมตบไฟ)    
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)        
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งานจราจร รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุจราจร  เชน ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สัญญาณไฟกระพริบ สัณญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน  แทนแบริเออร 
(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ 
แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล-งานป้องกันฯ)     

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 53/123

135



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,825,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,420,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,420,300 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,022,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ใหแก 
พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
    1)  พนักงานเทศบาล ประเภท อํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา 
(ผูอํานวยการกองการศึกษา)  จํานวน  1  อัตรา
    2)  พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ  ระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
จํานวน 1  อัตรา
    3)  พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป 
จํานวน  1   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)          
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) รายเดือน 
ใหแกพนักงานเทศบาล  ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป  
ในอัตราเดือนละ  300 บาท จํานวน 1 อัตรา  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
    2) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และหนังสือสํานักงาน 
ก.ท. ที่ มท0808.3/ว 313 ลงวันที่ 17 มกราคม 2564
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)              

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแก พนักงานเทศบาล 
ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน  ตําแหนง 
นักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษา) 
ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท  จํานวน  1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)             
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 340,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน   2   อัตรา ดังนี้
   1. ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา
   2. ตําแหนง ผูชวยสันทนาการ         จํานวน   1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)           

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 11,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน  1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา)            
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานได 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น
(กองการศึกษา)      
 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3 อัตรา ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองการศึกษา)        
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ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการตาง ๆ        
คาจางเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(กองการศึกษา)        

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรม
การ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน  การประชุมอื่นที่จําเปน
ตอการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม  โดยเบิกจายเปนคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้อ
อาหาร  คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดประชุม 
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563   
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ  ใหแก 
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง ของกองการศึกษา 
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)
        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหแก พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจาง กองการศึกษา ที่เขารับการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา)     
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โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส
ทางการศึกษา

จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ในหลักสูตรที่สูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา แตตองไมสูงกวาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทุนละ 33,000  บาท 
จํานวน  2  ทุน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาสําหรับ นักศึกษา และการใหความชวยเหลือนัก
เรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  91   ลําดับที่  4
(กองการศึกษา)  

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแล
เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาของสมนาคุณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาที่พัก คายานพาหนะ คาสมนาคุณ
วิทยากร และคาใชจายอื่น ๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 102 ลําดับที่ 7      
(กองการศึกษา)          
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยจาย
เปนคาของขวัญ ของรางวัลสําหรับเด็ก คาจัดและตกแตงเวที 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนการแสดง คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาซุมลูกโป่ง คาอุปกรณจัดทําซุมกิจกรรมตาง ๆ 
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาอุปกรณ คาเกียรติบัตร คาโล
และรายการอื่น ๆ

- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
    2) หนังสือ มท 0808.2/ว2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 106 ลําดับที่ 1      
(กองการศึกษา)          

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  เชน ครุภัณฑ 
วัสดุตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองการศึกษา)     
     

ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน หมึกเครื่องถายเอกสาร 
น้ําหมึกปรินท หมึกเครื่องโทรสาร  กระดาษ  ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ แฟ้ม ซอง แบบพิมพ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เกาอี้พลาสติก  และรายการอื่นๆ
(กองการศึกษา)          
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แปรง ถวย
ชาม แกวน้ํา จานรอง  และรายการอื่นๆ
(กองการศึกษา)          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอรแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยายและรายการอื่นๆ
(กองการศึกษา)         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกพิมพ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
พิมพคอมพิวเตอร  หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แป้น
พิมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน แรม   และรายการอื่น ๆ 
(กองการศึกษา)      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,706,232 บาท
งบบุคลากร รวม 2,481,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,481,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ใหแก 
พนักงานครูเทศบาล ตําแหนง ครู อันดับ คศ.1/คศ.2  
จํานวน  6  อัตรา
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
(กองการศึกษา (ศพด.))         

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะใหแก พนักงานครูเทศบาล  
ตําแหนง ครู  อันดับ คศ. 2  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  
จํานวน 6 อัตรา 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
(กองการศึกษา (ศพด.))          
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 293,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
 ตําแหนง ผูดูแลเด็ก   จํานวน    2  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542  
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา (ศพด.))    
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ใหแก 
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก   
จํานวน  2  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542  
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองการศึกษา (ศพด.))          
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งบดําเนินงาน รวม 3,983,232 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
ครูเทศบาล  จํานวน 5  อัตรา   ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
(กองการศึกษา (ศพด.))    
     

ค่าใช้สอย รวม 1,728,250 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 480,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง  จํานวน 4  อัตรา
ในอัตราคนละ 10,000  บาทตอเดือน เปนจํานวน
12  เดือน
(กองการศึกษา (ศพด.))
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คาจางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง

จํานวน 288,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานทําความสะอาดประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง ในอัตรา 
12,000 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา  ระยะเวลา  
12  เดือน ใหบริการวันละ  8 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห 
และเปนอัตราที่รวมคาบริหารจัดการ กําไร ดอกเบี้ย 
ภาษี และคาอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนในการให
บริการแลว (อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีพื้นที่ทําความสะอาด  3,946  ตารางเมตร 
คํานวณโดยใชอัตราไมเกิน 12,600  บาท/คน/เดือน)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว2909 ลงวันที่  27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปีที่เบิกจายในลักษณะ คาใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
    2)หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว21 ลงวันที่ 
2 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี 
ที่เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค
(กองการศึกษา (ศพด.))  

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการคาจางเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง
(กองการศึกษา)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก ฯลฯ ใหแก  พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง หรือบุคคลที่ไดรับ
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาลที่จําเปนตองเดินทางไป
ราชการ                                            
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557                             
(กองการศึกษา (ศพด.))         

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ใหแก  
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง หรือบุคคลที่
ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาลที่
จําเปนตองเดินทางไปราชการ 
                                            
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557                     
(กองการศึกษา (ศพด.)) 
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โครงการกีฬาสีสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ เชน คา
วัสดุ คาอุปกรณในการจัดการแขงขัน คาถวยรางวัล  เงิน
รางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิดการแขงขัน คารับรอง
สําหรับแขกรับเชิญ คาน้ําดื่ม คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 90   ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา(ศพด.))   
          

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง เชน 
ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ วีดิทัศน และจัดทําทําเนียบ/
โครงสรางของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 103 ลําดับที่ 9      
(กองการศึกษา)          
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โครงการวันขึ้นปีใหม จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันขึ้นปีใหม ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง  เชน 
คาป้ายโครงการ  คาอุปกรณสําหรับจัดสถานที่  
คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา  110   ลําดับที่   7  
(กองการศึกษา (ศพด.))   
     

โครงการวันเขาพรรษา จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเขาพรรษา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง  เชน 
คาป้ายโครงการ  คาตนเทียน คาตกแตงเทียนพรรษา 
คารถรับสง เด็ก บุคลากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา  112  ลําดับที่  11 
(กองการศึกษา (ศพด.))        
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โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง  เชน 
คาป้ายประชาสัมพันธ  คาผาตวนสําหรับตกแตงสถานที่ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ                                
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ
สงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา  110  ลําดับที่  6 
(กองการศึกษา (ศพด.))        

โครงการวันไหวครู จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันไหวครู ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง  เชน 
คาป้ายโครงการ  คาวัสดุตกแตงโตะหมูบูชา 
คาหนังสือสารานุกรม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 111   ลําดับที่  9 
(กองการศึกษา (ศพด.))       
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โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปัญญา
ทองถิ่น ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหนือคลอง  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 108 ลําดับที่ 4 
(กองการศึกษา (ศพด.))    
     

โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 107 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา (ศพด.))     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 769,250 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเหนือคลอง ตามรายการ ดังนี้
1.คาอาหารกลางวันนักเรียน   จํานวน 514,500 บาท 
        เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหนือคลอง 100 คน ในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวนวัน 245 วัน 
2. คาจัดการเรียนการสอน   จํานวน  170,000 บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ในอัตราคนละ 1,700  บาท/ปี
3. คาหนังสือเรียน จํานวน  15,000  บาท  
        เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กอายุ 
3-5 ปี ในอัตราคนละ 200 บาท /ปี 
4. คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน 22,500  บาท  
       เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กอายุ 
3-5 ปี ในอัตรา คนละ 300 บาท/ปี                            
5. คาอุปกรณการเรียน จํานวน  15,000  บาท  
       เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนสําหรับ เด็กอายุ 
3-5 ปี ในอัตราคนละ 200 บาท /ปี    
 6. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 32,250  บาท 
      เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ เด็กอายุ 
3-5 ปี ในอัตราคนละ 430 บาท /ปี                                    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 )                                
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หนา 98 -99 ลําดับที่ 1
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  
(กองการศึกษา (ศพด.) )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ เชนครุภัณฑ วัสดุตางๆ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(กองการศึกษา (ศพด.))     

ค่าวัสดุ รวม 2,204,982 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน หมึกเครื่องถายเอกสาร 
หมึกเครื่องโทรสาร  กระดาษ  ปากกา ลวดเย็บกระดาษ 
แฟ้ม ซอง แบบพิมพ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ
เครื่องคํานวณเลข  เกาอี้พลาสติก  และรายการอื่นๆ
(กองการศึกษา (ศพด.))         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน ไมโครโฟน หลอดไฟ 
สายไฟ เบรกเกอร และรายการอื่น ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเหนือคลอง
(กองการศึกษา (ศพด.))        
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,129,982 บาท

1. ตั้งไว 3,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน ไมกวาด ที่ถูพื้น น้ํายาทําความสะอาด  และรายการ
อื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเหนือคลอง 

2. ตั้งไว   191,620  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน   สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง จํานวน 100 คน  เปนจํานวน  260 วัน  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)      
-  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   หนาที่ 100
   ลําดับที่ 2   
                              
3. ตั้งไว  1,935,362  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 1 จํานวน 1,010 คน  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุน)   
                                 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)

- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หนาที่ 100
  ลําดับที่ 3    
(กองการศึกษา (ศพด.))         

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม ปูนซีเมนต ทราย 
สี และรายการอื่นในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
เหนือคลอง ฯลฯ
(กองการศึกษา (ศพด.))              
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,242,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,242,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 1 จํานวน 4,242,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 1 ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 และ
ภาคเรียนที่ 1/2566 จํานวน  200 วัน 
- เปนไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม  2565 เรื่องซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนา   100  ลําดับที่  4  
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
(กองการศึกษา)        
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,191,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,044,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,044,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 822,840 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ใหแก พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ระดับตน)  จํานวน   1  อัตรา
2. ตําแหนง หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ระดับตน)  จํานวน   1  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานการบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  
2  อัตรา ดังนี้ 
   1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)  
ในอัตราเงินเดือนละ 3,500 บาท จํานวน  1  อัตรา 
   2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายบริการสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)   
ในอัตราเงินเดือนละ 1,500  บาท  จํานวน  1  อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  จํานวน   1  อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)           

งบดําเนินงาน รวม 146,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,600 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)          
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติลําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2500
    2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    3)  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)          

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
โฆษณาและประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร
และรายการอื่น ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนียมการใช
สนามบิน คาผานทางดสนพิเศษ ฯลฯ  ใหแก พนักงานเทศบาล
ลูกจางและพนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติราชการ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่เขารับการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรตางๆ   
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน  ตรายาง  กระดาษ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ไม
บรรทัด แบบพิมพ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร สายเคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ 
แป้นพิมพ เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน แรม เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ    ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
     

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,688,120 บาท
งบบุคลากร รวม 768,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 768,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 768,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ใหแก พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน   1  อัตรา
2. ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  จํานวน   1
  อัตรา

- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานการบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- ปรากฎตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         
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งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบานได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรได
- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2563   
    4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)          
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ค่าใช้สอย รวม 785,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 730,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจายตามโครงการฯ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น คาบํารุงรักษาและซอมแซมรถปฏิบัติการฉุกเฉิน คา
วัสดุ อุปกรณทางการแพทย คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาจาง
เหมาบริการอาสาสมัครกูชีพกูภัย จํานวน 6 อัตราๆ คนละ 9,000
 บาท ตอ เดือน จํานวน 12 เดือน และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
    2)  ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน  2553
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท
 0810.5/ว3861  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว2103  ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา 83
 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
โฆษณาและประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาถายเอกสาร
และรายการอื่น ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก ฯลฯ  ใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหแก พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง ที่เขารับการฝึกอบรมตามโครงการ
หรือหลักสูตรตางๆ   
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจายตามโครงการฯ เชน  
  - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา
นม 
  - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  - โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
  ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557  
    2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่  84 ลําดับที่ 8
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจายตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตรจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยดําเนินการจัด
สวัสดิภาพสัตว การสํารวจขอมูล ขึ้นทะเบียนสัตว และการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบดวยคาใชจาย
ในการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา คาวัคซีน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร และรายการอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการฯ   
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
    2)  ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
    5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2561
    6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
    7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.3/ว827 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หนาที่  85
 ลําดับที่ 9
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน  ตรายาง  กระดาษ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ไม
บรรทัด แบบพิมพ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน หนากาก
อนามัย ชุดป้องกันโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) น้ํายาพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย ทราบอะเบท สําลี แอลกอฮอล เครื่องวัดอุ
ณภูมิ (ปรอทวัดไข) ยาและเวชภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 979,200 บาท

งบบุคลากร รวม 926,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 926,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 898,800 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  ฯลฯ  
ใหแก พนักงานเทศบาล จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
    1. ตําแหนง หัวหนาหนาฝ่ายสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)  
จํานวน   1   อัตรา  
    2. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1   อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม )
     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) รายเดือน 
ใหแก พนักงานเทศบาล ตําแหนง หัวหนาฝ่ายสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน  1  อัตรา    
ในอัตราเดือนละ  800  บาท  เปนจํานวน 12  เดือน
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
    2) ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล 
พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 และหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ที่ มท0808.3/ว 313 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกพนักงานเทศบาล 
ประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับตน  ตําแหนง หัวหนาฝ่าย
สวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) 
จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ   1,500  บาท  
เปนจํานวน 12 เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2564-2566) 
และที่แกไขเพิ่มเติม
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม)
     

งบดําเนินงาน รวม 52,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,800 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
หัวหนาฝ่ายสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับตน) ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
- เปนไปตามกฏหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงาน
เทศบาล ซึ่งเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรได 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม ) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติและครอบครัว (เนื่องในวันผูสูง
อายุ)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ
และครอบครัว (เนื่องในวันผูสูงอายุ) เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาใชจายพิธีทางศาสนา 
คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว5547
ลงวันที่ 28  กันยายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 87 
ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม) 
        

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 92/123

174



โครงการรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคเนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม กิจกรรมเดินรณรงค การจัดบอรดประชาสัมพันธ 
คาวัสดุอุปกรณ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2564 
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ 
มท 0816/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ 
มท 0810.6/ว3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
    4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ 
มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 86
ลําดับที่  2
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม )       
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 331,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 324,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงาน ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3
 อัตราๆ คนละ 9,000 บาทตอเดือน เปนจํานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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ค่าวัสดุ รวม 7,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา  มีดตัดตนไม ฯลฯ     
(กองชาง)         

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,880,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,086,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,086,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 900,000 บาท

1. ตั้งไว 576,000 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
   2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 1
 อัตรา 
   3) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1
 อัตรา 
2. ตั้งไว  324,000  บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางใหแก พนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  3  อัตรา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 186,000 บาท
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1.ตั้งไว 84,000  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
    1.1 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ไดแก
            1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
จํานวน 1 อัตรา 
            2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
จํานวน 1 อัตรา
    1.2 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
จํานวน   3  อัตรา

2. ตั้งไว  จํานวน 102,000  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับ
พนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยตอสุขภาพ 
ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ดังนี้
     2.1 พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2 อัตรา  ไดแก
          1) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง จํานวน 1 อัตรา 
          2) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  จํานวน 1 อัตรา
         ซึ่งปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราเดือน
ละ  2,000  บาท เปนระยะเวลา 12 เดือน
         
    2.2  พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน   
3  อัตรา ซึ่งปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในอัตราเดือนละ  
1,500  บาท เปนระยะเวลา 12 เดือน

- เปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2542
    2) พระราชบัญญัติระบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดใหเงินตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม ถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
    3) ประกาศคณะกรรมการลางพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจาง
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ผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ   
    4) ประกาศเทศบาลตําบลเหนือคลอง เรื่องให
พนักงานจางไดรับเงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
 

    
งบดําเนินงาน รวม 2,723,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         

ค่าใช้สอย รวม 2,278,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดขยะมูลฝอย คาจางตักและกําจัด
สิ่งปฏิกูล ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

คาจางเหมาบริการคนงานกวาดขยะ จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา คนงานกวาดขยะถนนและทางเทา 
ที่หรือทางสาธารณะ ทําความสะอาดตลาดสด ฯลฯ 
จํานวน 5 อัตราๆ คนละ 9,000 บาทตอเดือน 
เปนจํานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    
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คาจางเหมาบริการคนงานเก็บขยะ (ประจํารถบรรทุกขยะ) จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คนงานเก็บขยะ ฯลฯ 
จํานวน 3 อัตราๆ คนละ 9,000 บาทตอเดือน 
เปนจํานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดาน  
ทําความสะอาดรองน้ําริมถนนหรือทางเทา เก็บเศษวัสดุ
เหลือใช ตัดหญาบริเวณไหลทางหรือที่สาธารณะ ฯลฯ 
จํานวน 3 อัตราๆ คนละ 9,000 บาทตอเดือน 
เปนจํานวน 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมา คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
โฆษณาและประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ คาถาย
เอกสาร  ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         
     

ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด เขง สายยางฉีด
น้ํา ถังน้ํา  ถังขยะ  ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)        
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดกอสราง เชน ฆอน ตะปู ไม ปูน
ซีเมนต  ทราย สี  เหล็กเสน  กระเบื้อง สังกะสี ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนตบลอก   ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต 
น้ํามันเบรค สายไมล น้ํากลั่น หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟหนา 
ไฟเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ  ฯลฯ 
สําหรับรถบรรทุก  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
สําหรับรถที่ใชในราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)                  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน หนากาก
อนามัย ชุดป้องกันโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ยาและเวชภัณฑ 
ถุงมือ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
   

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน จอบ คราด เสียม  มีด
พรา   มีดตัดตนไม ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)         
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน หมวก รองเทา เสื้อ
สะทอนแสง เครื่องแตงกายสําหรับป้องกันอันตรายจากสาร
เคมี ถุงมือ ผาปิดจมูก เสื้อกันฝน ฯลฯ     
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)          

งบลงทุน รวม 71,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต จํานวน 43,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. รถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี เกียรธรรมดา
    2. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
 ฯลฯ
    สถานที่ติดตั้ง: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล
เหนือคลอง
- ตั้งตามเกณฑราคากลาง ของบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 21 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ครุภัณฑอื่น

ชุดพวงขางรถจักรยานยนต จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดพวงขางรถจักรยานยนต จํานวน  
1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    1. เปนพวงชนิดตอดวยโครงเหล็กทั้งชุด
    2. มีขนาดความยาวไมนอยกวา 130 เซนติเมตร ความกวาง
ของพวงดานหลังไมต่ํากวา 90 เซนติเมตร ดานหนาพวง
ความกวางไมต่ํากวา 80 เซนติเมตร ความสูงวัดจากพื้น
พวงถึงขอบบนไมนอยกวา   30 เซนติเมตร
    3. พื้นปูดวยไมหรือเหล็กแผน
    4. มีโชคอัพสําหรับติดพวงไมนอยกวา 4 ตัว
    5. มีหลังคาโครงเหล็กบุดวยผาใบและสามารถ
ถอดประกอบได
    6. มีสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟเบรค
       ฯลฯ 
    สถานที่ติดตั้ง: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล
เหนือคลอง
- เปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงจําเปนตองจัด
ซื้อตามราคาทองตลาด
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 22  ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินซึ่งเปนโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ 
หรือคาซอมกลาง เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถบรรทุกขยะ 
เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก 
ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูทําคุณประโยชน เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 12 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม) 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ เชน  สถานที่ฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมารถ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในโครงการ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หนาที่ 12
ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล - ฝ่ายสวัสดิการสังคม )

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กลุมสตรีเทศบาลตําบลเหนือคลอง เชน  คาสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาจาง
เหมารถ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 97
ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล (ฝ่ายสวัสดิการสังคม)) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตะกรอ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตะกรอ 
เชน คาวัสดุ คาอุปกรณในการจัดการแขงขัน คาถวยรางวัล  
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิดการ
แขงขัน คารับรองสําหรับแขกรับเชิญ คาน้ําดื่ม คาเวชภัณฑ
และอุปกรณเวชภัณฑ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนา 89   ลําดับที่ 5 
(กองการศึกษา)    
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โครงการแขงขันกีฬาบาสเก็ตบอล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาบาสเก็ตบอล 
เชน คาวัสดุ คาอุปกรณในการจัดการแขงขัน คาถวยรางวัล  
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิดการ
แขงขัน คารับรองสําหรับแขกรับเชิญ คาน้ําดื่ม คาเวชภัณฑ
และอุปกรณเวชภัณฑ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา  89   
ลําดับที่ 3     
(กองการศึกษา) 
      

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
เชน คาวัสดุ คาอุปกรณในการจัดการแขงขัน คาถวยรางวัล  
เงินรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม 
คาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ คาใชจายในพิธีเปิด - ปิดการ
แขงขัน คารับรองสําหรับแขกรับเชิญ คาน้ําดื่ม คาเวชภัณฑ
และอุปกรณเวชภัณฑ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 89   
ลําดับที่ 4     
(กองการศึกษา) 
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  เชน คาวัสดุอุปกรณในการ
จัดการแขงขัน คาอุปกรณกีฬาและเวชภัณฑ คาชุดกีฬา
ของนักกีฬาและผูควบคุมหรือผูฝึกสอน คาตอบแทนสําหรับ
นักกีฬา ผูควบคุม หรือผูฝึกสอน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธาณะการสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 88   
ลําดับที่ 1     
(กองการศึกษา)     

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชนในตําบล จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการออก
กําลังกายแกประชาชนในตําบล โดยดําเนินการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล   
และรายการอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาที่ 88  ลําดับที่  2       
(กองการศึกษา)     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 416,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 416,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 416,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขาคายคุณธรรมพุทธบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขาคายคุณธรรม
พุทธบุตร ประกอบดวย คาคูมือพุทธมามกะและสวดมนต 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับโครงการ                                            
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 113  ลําดับที่ 12
(กองการศึกษา)      
     

โครงการเขาคายจริยธรรมยุวมุสลิม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขาคาย
จริยธรรมยุวมุสลิม ประกอบดวย คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่ 114  ลําดับที่ 13
(กองการศึกษา)   
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โครงการงานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
แหเทียนพรรษา ประกอบดวย คาใชจายในพิธีการทางศาสนา 
คาวัสดุจัดตกแตงรถขบวนแหเทียน คาจัดซื้อดอกไมประดับ
ตกแตงตนเทียนพรรษา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของกับโครงการ     
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่ 115  ลําดับที่ 14
(กองการศึกษา)     
      

โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม ประกอบดวย คาใชจาย
ในพิธีการทางศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่  111 ลําดับที่ 8 
(กองการศึกษา)  
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โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ วัด ประชารัฐ 
สรางสุข เชน คาป้ายไวนิล  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ               
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564         
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565   หนาที่ 14  ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษา)     

โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีถือศีล
กินเจ เชน คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาจัดทําป้ายไวนิล 
คาจัดทําโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ คาวัสดุไฟฟ้า และ
คาใชจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่ 109  ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา)          
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจําปี จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทงประจําปี เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาการแสดง 
คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด  คาใชจายในการ
จัดสถานที่ คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอุปกรณ  
คาใชจายในการประกวดนางนพมาศ หนูนอยนพมาศ กระทง 
คาตอบแทนเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงาน คาใชจายในการจัด
ตกแตงสถานที่ คาโล คาถวยรางวัล  คาของรางวัล และ
คาใชจายอื่น ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หนาที่  106  ลําดับที่ 2  
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,403,500 บาท

งบบุคลากร รวม 2,932,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,932,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,712,700 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานประจําปีและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  ใหแก พนักงานเทศบาล 
จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
    1. ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  (นักบริหารงานชาง 
ระดับตน)  จํานวน   1  อัตรา
    2. ตําแหนง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง (นักบริหาร
งานชาง ระดับตน)   จํานวน   1  อัตรา
    3. ตําแหนง วิศวกรโยธา     จํานวน  1 อัตรา
    4. ตําแหนง นายชางโยธา  จํานวน  1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)        
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน  
2  อัตรา ดังนี้ 
    1. ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 
ระดับตน) ในอัตราเงินเดือนละ 3,500 บาท 
จํานวน  1  อัตรา 
    2. ตําแหนง  หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง (นักบริหาร
งานชาง ระดับตน) ในอัตราเงินเดือนละ 1,500  บาท  
จํานวน  1  อัตรา  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)    
        

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 258,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา ใหแก ลูกจางประจํา  ตําแหนง คนงาน  
จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- ปรากฏตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง) 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 837,100 บาท

1. ตั้งไว 621,100 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแก พนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 4  อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา 
   2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
   3) ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา 
   4) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา 
      จํานวน  1 อัตรา 
2. ตั้งไว  216,000  บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางใหแก พนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  2  อัตรา   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)  
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 64,100 บาท

1. ตั้งไว   40,100  บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯ  ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
   1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน   1  อัตรา 
   2) ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟ้า  จํานวน 1  อัตรา 
   3) ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา 
      จํานวน   1  อัตรา
2. ตั้งไว   24,000   บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว ฯลฯ  ใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 
คนงานทั่วไป จํานวน   2  อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.2542 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.2564 - 2566) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
(กองชาง)            
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งบดําเนินงาน รวม 396,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,600 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบานได
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น   
(กองชาง)         

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได
- เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พ.ศ. 2562  
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563   
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
(กองชาง)          
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก ฯลฯ  ใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน
จาง 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 
(กองชาง)        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ใหแก พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ที่เขารับการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรตางๆ   
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
(กองชาง)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
(กองชาง)          
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงาน  เชน  ตรายาง  กระดาษ  หมึก
เครื่องถายเอกสาร  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด  ลวด
เย็บกระดาษ  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท ไม
บรรทัด แบบพิมพ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ฯลฯ
(กองชาง)     

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ฆอน ตะปู ไม ปูน
ซีเมนต  ทราย สี  เหล็กเสน  กระเบื้อง สังกะสี ยางมะตอยสําเร็จ
รูป อิฐหรือซีเมนตบลอก   ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ   
(กองชาง)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต 
น้ํามันเบรค สายไมล น้ํากลั่น หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟหนา 
ไฟเบรก กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ลอ  ฯลฯ 
สําหรับรถบรรทุก  
(กองชาง)        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
สําหรับรถที่ใชในราชการของกองชาง จํานวน  3 คัน ไดแก 
   (1) รถยนตอเนกประสงค หมายเลขทะเบียน บบ 1155 กระบี่
   (2) รถกระเชาไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 4660 กระบี่
   (3) รถบรรทุก 6 ลอ  หมายเลขทะเบียน 81 1007 กระบี่
(กองชาง)                  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แป้นพิมพ 
เมาส เมนบอรด เมมโมรี่ชิป เชน แรม เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตางๆ    ฯลฯ
(กองชาง)        

งบลงทุน รวม 74,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1(จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว)   
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 
แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz 
จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มีหนวยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้
        1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู
ภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
        3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 2 GB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid 
StateDrive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย 
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    - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมนอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
     สถานที่ติดตั้ง : กองชาง เทศบาลตําบลเหนือคลอง
- ตั้งตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2565  หนาที่ 23-25 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA   จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
   1. เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA    
   2. มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอยกวา 
800 VA (480 Watts)
   3. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที  
   สถานที่ติดตั้ง : กองชาง เทศบาลตําบลเหนือคลอง

- ตั้งตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) 
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2565  หนาที่ 25 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญ ของ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล  เชน เปลี่ยน
กระบะทายของรถบรรทุก เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้ง
คัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 1,380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจ
การจาง ,คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ,
คณะกรรมการควบคุมงาน ฯลฯ  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ   หรือ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
     2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/
ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ
การเบิกจายคาตอบแทนหรือคณะกรรมการ
(กองชาง)         

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ  คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ ฯลฯ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 18/8/2565  09:33:59 หนา : 120/123

202



ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน หลอดไฟ  
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตซไฟฟ้า 
ฟิวส เบรกเกอร  ไมโครโฟน ไมลลอยพรอมเครื่อง
สงสัญญาณ  โคมไฟ  แผงวงจร ฮอรนลําโพง ฯลฯ  
(กองชาง)      

งบลงทุน รวม 1,150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,150,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชรเกษม ซอย 2 จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชร
เกษม ซอย 2  ขนาด กวาง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15
 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร ทั้งสอง
ขาง  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
-เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
    2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562
    3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่  116  ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสรางลานคสล. พรอมติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสราง ลาน คสล. บริเวณ สนามเด็กเลนขาง
รานขนมจีนโกจอย ถนนเทศบาล 5 ซอย 1
 (พิกัด N 8.071653 E 98.999967 ) 
หนา 0.12 เมตร  ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  152 ตารางเมตร พื้นสี
เขียว   พรอมติดตั้งอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง
จํานวน 9 ชุด ประกอบดวย 
    1. เครื่องบริหารไหล ออกกําลังกายแขน (แบบ
ถาง-หุบ) เดี่ยว จํานวน 1 ชุด
    2. เครื่องออกกําลังกายขอเขา  จํานวน 1 ชุด
    3. เครื่องบริหารแขน ขา ( 2 ระบบ)  จํานวน 1 ชุด
    4. เครื่องออกกําลังแขน และหนาทอง  จํานวน 2 ชุด
    5. เครื่องบริหารขอเขา  จํานวน 2 ชุด
    6. เครื่องบริหารไหลและขอสะโพก  จํานวน 1 ชุด
    7. กระดานลื่นอุโมงครังผึ้ง  จํานวน 1 ชุด
             ฯลฯ
         ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 
      -โครงการ หนาที่  10  ลําดับที่ 1
      - ครุภัณฑในโครงการ หนาที่  27-31  ลําดับที่ 2 
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางของเทศบาลตําบลเหนือคลอง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง การปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า การขุดลอกคลอง การปรับปรุง
อาคาร เชน บิวทอิน ,กั้นหองที่มีสภาพมั่นคง  หรือปรับปรุง
ทรัพยสินอื่น  เชน งานจางเหมาซอมแซม ถนน ทางเทา คูระบาย
น้ํา ฯลฯ  
(กองชาง)       
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา K) ประเภท งานกอสราง
-เปนไปกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่กค 04 05. 2/ว 110
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจายตามโครงการรณรงครักษาสิ่งแวดลอม 
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 
คาตอบแทนวิทยากร และรายการอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการฯ   
- เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 พ.ศ. 2570) 
หนาที่ 95 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)     
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 4,710,946

คาชําระดอกเบี้ย 362,228

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

262,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,540,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,360,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 257,979

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

908,505

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

14,400

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

25,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

44,130

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 4,710,946

คาชําระดอกเบี้ย 362,228

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

262,400

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,500

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,540,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,360,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 6,000

เงินสํารองจาย 257,979

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

908,505

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

14,400

คาใชจายในการจัดการ
จราจร

25,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

44,130
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

101,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

1,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

1,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

101,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

1,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

1,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

1,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

5,968,900 326,800 2,922,000 1,590,960 898,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

185,000 3,600 9,600

เงินประจําตําแหนง 186,000 42,000 60,000 18,000

คาจางลูกจางประจํา 340,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,505,300 817,800 633,800 138,000 900,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

46,200 47,700 47,900 24,000 186,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

20,000 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 20,000 10,000 10,000

คาเชาบาน 300,000 60,000 132,000 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,712,700 13,420,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

198,200

เงินประจําตําแหนง 60,000 366,000

คาจางลูกจางประจํา 258,500 598,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 837,100 4,832,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

64,100 415,900

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 90,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

คาเชาบาน 72,000 612,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

106,800 8,800 70,000 75,000 4,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

9,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 60,000 30,000 40,000 15,000 10,000

คาจางเหมาบริการ 
ตําแหนง คนงานทั่วไป

108,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

288,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

110,000 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

9,600 275,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

9,600

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 80,000 235,000

คาจางเหมาบริการ 
ตําแหนง คนงานทั่วไป

108,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

288,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

240,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

115,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

160,000 60,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

160,000 80,000 10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 70,000 50,000 78,000 10,000 80,000

โครงการฝึกซอมแผน
สาธารณภัยประจําป

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตร ทบทวน

5,000

โครงการใหความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 240,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 260,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

20,000

โครงการรณรงค์ประชา
สัมพันธ์การชําระภาษี

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 338,000

โครงการฝึกซอมแผน
สาธารณภัยประจําป

20,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯหลักสูตร ทบทวน

5,000

โครงการใหความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
นักเรียน

20,000

คาจางเหมาบริการผู
ดูแลเด็กเล็ก

480,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

288,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 20,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

20,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา และผูดอยโอกาส
ทางการศึกษา

66,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการวันขึ้นปใหม 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการใหความรูเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนใหกับ
นักเรียน

20,000

คาจางเหมาบริการผู
ดูแลเด็กเล็ก

480,000

คาจางเหมาบริการ
พนักงานทําความ
สะอาดประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

288,000

โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ 20,000

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

20,000

โครงการทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน นัก
ศึกษา และผูดอยโอกาส
ทางการศึกษา

66,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ผูดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

20,000

โครงการวันขึ้นปใหม 3,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเขาพรรษา 3,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการวันแมแหงชาติ 8,000

โครงการวันไหวครู 2,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น

5,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

2,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

769,250

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

730,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตร์จารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 13/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเขาพรรษา 3,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 50,000

โครงการวันแมแหงชาติ 8,000

โครงการวันไหวครู 2,000

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูภูมิปัญญาทองถิ่น

5,000

โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

2,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

769,250

โครงการบริการการ
แพทย์ฉุกเฉิน

730,000

โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตร์จารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 14/24

219



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันผูสูง
อายุแหงชาติและครอบ
ครัว (เนื่องในวันผูสูง
อายุ)

20,000

โครงการรณรงค์เนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดโลก

5,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

1,000,000

คาจางเหมาบริการคน
งานกวาดขยะ

540,000

คาจางเหมาบริการคน
งานเก็บขยะ (ประจํารถ
บรรทุกขยะ)

324,000

คาจางเหมาบริการคน
งานทั่วไป

648,000

โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติผูทําคุณ
ประโยชน์

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ

100,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 15/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันผูสูง
อายุแหงชาติและครอบ
ครัว (เนื่องในวันผูสูง
อายุ)

20,000

โครงการรณรงค์เนื่องใน
วันตอตานยาเสพติดโลก

5,000

คากําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

1,000,000

คาจางเหมาบริการคน
งานกวาดขยะ

540,000

คาจางเหมาบริการคน
งานเก็บขยะ (ประจํารถ
บรรทุกขยะ)

324,000

คาจางเหมาบริการคน
งานทั่วไป

648,000

โครงการยกยองเชิดชู
เกียรติผูทําคุณ
ประโยชน์

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ

100,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 16/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

100,000

โครงการเขาคาย
คุณธรรมพุทธบุตร

โครงการเขาคาย
จริยธรรมยุวมุสลิม

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกรอ

โครงการแขงขันกีฬาบา
สเก็ตบอล

โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล

โครงการงานประเพณี
แหเทียนพรรษา

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ

โครงการทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปใหม

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สรางสุข

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 17/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

100,000

โครงการเขาคาย
คุณธรรมพุทธบุตร

20,000 20,000

โครงการเขาคาย
จริยธรรมยุวมุสลิม

15,000 15,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตะกรอ

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬาบา
สเก็ตบอล

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล

30,000 30,000

โครงการงานประเพณี
แหเทียนพรรษา

16,000 16,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ประเภทตาง ๆ

80,000 80,000

โครงการทําบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึ้นปใหม

5,000 5,000

โครงการวัด ประชา รัฐ 
สรางสุข

10,000 10,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 18/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายแก
ประชาชนในตําบล

โครงการสืบสาน
ประเพณีถือศีลกินเจ

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําป

โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดลอม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 70,000 15,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 2,131,982 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 35,000 30,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,000 100,000 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 30,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุกอสราง 10,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 5,000

วัสดุการเกษตร 17,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 19/24

224



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายแก
ประชาชนในตําบล

60,000 60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีถือศีลกินเจ

200,000 200,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจําป

150,000 150,000

โครงการรณรงค์รักษา
สิ่งแวดลอม

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 235,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,186,982

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 135,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 514,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 165,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุจราจร 55,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 115,000

วัสดุกอสราง 100,000 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

15,000

วัสดุการเกษตร 17,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 20/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 990,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 43,500

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดพวงขางรถ
จักรยานยนต์

18,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์  (รถ
บรรทุกขยะ)

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 21/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 990,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 40,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

50,000 70,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถจักรยานยนต์ 43,500

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดพวงขางรถ
จักรยานยนต์

18,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์  (รถ
บรรทุกขยะ)

10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 22/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

เครื่องสํารองไฟฟ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเพชรเกษม ซอย 2

โครงการกอสรางลาน
คสล. พรอมติดตั้ง
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสรางของเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 1

4,242,000

รวม 13,606,088 14,666,520 1,641,100 12,531,532 2,879,560 1,004,200 4,211,500 210,000

วันที่พิมพ์ : 18/8/2565  09:37:13 หนา : 23/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนเพชรเกษม ซอย 2

600,000 600,000

โครงการกอสรางลาน
คสล. พรอมติดตั้ง
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

450,000 450,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
กอสรางของเทศบาล
ตําบลเหนือคลอง

50,000 50,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)

50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 1

4,242,000

รวม 646,000 4,783,500 20,000 56,200,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเหนือ
คลอง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลเหนือคลอง
อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 18,353,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 10,353,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 7,800,000 บาท

โดยคํานวณจากยอดเงินรับจํานําของปที่ผานมาเปนเกณฑ   

กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุดจํานํา จํานวน 2,500,000 บาท

โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพยหลุดในปที่ผานมาเปนเกณฑ   

ดอกเบี้ย รวม 50,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 50,000 บาท

โดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคารในปที่ผานมาเปนเกณฑ   

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 3,000 บาท

เปนรายได้เบ็ดเตล็ดตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ   

รายได้อื่น  เป็นเงิน 8,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 2,400,000 บาท

ประเภทเงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิของป 2565
 เปนเงินจํานวน  2,400,000 บาท   

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 4,000,000 บาท

ประเภททุนดําเนินการของสถานธนานุบาล  50% ของกําไรสุทธิ
ของป 2565 เปนเงินจํานวน 4,000,000 บาท   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเหนือคลอง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,600,000 บาท

ประเภทเงินบําเหน็จรางวัล 20% ของกําไรสุทธิของป 2565 เปน
เงินจํานวน 1,600,000 บาท   
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  15,438,310 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 2,182,010 บาท

งบกลาง รวม 2,182,010 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร กรณีกู้เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ เช่น ทุนหมุนเวียน ซึ่งสถานธนานุบาล
กู้เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขาเหนือคลอง 
วงเงิน 70,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MOR ลบ 2.00 
ต่อปี และ วงเงิน 40,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MOR 
ลบ 1.50 ต่อปี จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
   

สํารองจ่าย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่สถาน
ธนานุบาล หรือจําเป็นต้องดําเนินการ        

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลเหนือคลอง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเหนือคลอง

อําเภอเหนือคลอง   จังหวัดกระบี่
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 162,010 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 162,010 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2  ของรายได้ในปีที่ล่วงมา
แล้ว ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจาก
การเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2554 และตามหนังสือ
สํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว1237 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง   

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,360,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,360,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล  จํานวน 
5 ตําแหน่ง จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท  
ตามระเบียบสํานักงาน  จ.ส.ท.  ว่าด้วยการกําหนด
อัตราเงินประจําตําแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,834,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,770,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สถานธนานุบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ และช่วยเหลือ
กิจกรรมของ สถานธนานุบาล จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุ
บาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถาน
ธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงานจ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550
 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงาน
สถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา พยาบาลของพนักงานสถาน
ธนานุบาล พ.ศ. 2551 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 290,000 บาท

   1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถาน
ธนานุบาลตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 
0801.5/ว1282  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 อัตรา
ค่าตอบแทน สําหรับผู้บริหารท้องถิ่นและค่า
ตอบแทนสําหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ 
ว 18 ลงวันที1่5 มกราคม 2550 ผู้รักษาราชการ
แทนผู้ตรวจการฯ ตามจํานวนวันที่รักษาราชการ
แทน ในอัตราวันละ 100 บาท แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิน15 วัน  จํานวน 145,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์   
    2. เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ 
ที่ทําการตรวจสอบทรัพย์รับจํานําคงเหลือประจําปี  
ปีละสองครั้ง  ประจําทุกสองเดือน และประจํา
สัปดาห์ ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 
0801.5/ว 1509  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 
จํานวน 145,000 บาท      

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน
สถานธนานุบาล 10 %ของค่าจ้างประจํา ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและ
เงินสมทบของ พนักงานสถานธนานุบาล 
พ.ศ.2522 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. 2535) จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าอาหาร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่ พนักงาน
สถานธนานุบาล วันละ 100 บาท ต่อคนต่อวัน ตาม
ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร
ประจําวันทําการ ของพนักงานสถานธนานุบาล 
พ.ศ.2549 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
   

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ผู้ดําเนินการ
จําหน่ายทรัพย์หลุด ในอัตราคนละ 200 บาท ตาม
หนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสํานักงาน 
จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์
   

ค่าใช้สอย รวม 529,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 184,500 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นค่า
จ้างเหมาแรงงานทําของต่างๆรวมทั้งค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานธนานุบาล ค่าต่อใบ
อนุญาต สถานธนานุบาล จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์
   

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคาร ทรัพย์สินและ
ทรัพย์รับจํานํา เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน
ของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์                                                                    
            

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมของ สถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ
เทศบาล  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้น
ตามมาตรา 8 (1) จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

ค่าวารสาร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าสอบบัญชี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนานุบาลให้  สํานักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 
ที่ไม่มีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีและได้รับอนุญาตให้เป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี 
ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 2268 
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ต่างๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ในการจัด
ทําสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี ค่าอากรแสตมป์เพื่อใช้เช็ค ฯลฯ จ่าย
จากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มรับรองผู้มาตรวจการปฏิบัติงานและ
ค่าน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ 
(เดือนละ 100 บาท) จ่ายจากรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 140,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
ที่ จ.ส.ท.กําหนด เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ และ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
ฯลฯ  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์   
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โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สถานธนานุบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการ
จัดกิจกรรม ฯลฯ  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 200,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของสถานธนานุบาล เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ 
จัดซื้อวัสดุต่างๆ ฯลฯ   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของสถาน
ธนานุบาล เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์   

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารของ
สถานธนานุบาล เช่น วัสดุต่าง ฯลฯ จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์  สมุดบัญชี  ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับเงินทั่วไปและที่ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซองเอกสาร ถุงใส่ทรัพย์รับจํานํา  ที่เย็บ
กระดาษ กุญแจ มูลี่  ม่านปรับแสง(ต่อผืน) เชือกผูกของ  ธง
ชาติ ตรายาง  กระดาษ เครื่องดับเพลิง เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ นาฬิกา น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ผ้าต่วน และเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ
 และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์
   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  เช่น ฟิวส์ สายไฟ
ฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า โคมไฟฟ้าพร้อมขาตั้งหรือก้าน เครื่อง
รับโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุและอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์ 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  ผงชักฟอก น้ํายาล้าง
จาน น้ํายาเช็ดกระจก สบู่ล้างมือ ที่นอน กระติกน้ําร้อน แก้ว
น้ํา จานรอง ช้อนส้อม ถ้วยชาม ไม้กวาด แปรง ผ้าปู
โต๊ะ มีด ถาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  น้ํายาดับกลิ่นชนิด
ต่างๆ  และอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองปรากฎในแผน
งานการพาณิชย์     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ แปรง
ทาสี ตะปู  อิฐ ท่อน้ํา อุปกรณ์ประปา ไม้
ต่างๆ ค้อน เสียม จอบ ขวาน ตลับเมตร คีม เลื่อย อ่างล้าง
มือ และอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์  
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
รถจักรยานยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน 
น้ํามันเบรก สายไมล์ สายเบรก ดิสเบรก น้ํากลั่น 
ตลับลูกปืน เบาะรถ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้าง
และอื่นๆ  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุ
บาล เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันหล่อ
ลื่น น้ํามันเบรค แก๊สหุงต้ม ฯลฯ จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์          

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ เจลทําความสะอาดมือ  น้ํายา
ต่างๆ เคมีภัณฑ์ (กํามะถัน กรด ด่าง) ถุงมือ  และอื่นๆ จ่าย
จากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์      

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช กระถาง
ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ คราด วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก และอื่นๆ ฯลฯ
 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองปรากฎในแผนงานการพาณิชย์     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสถานธนานุ
บาล เช่น ป้ายโฆษณา  บอร์ดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ จ่ายจากราย
ได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ผ้าหมึกพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 
20,000 บาท กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมาส์ 
แผ่นบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด  
เมมโมรี่ชิป(RAM) เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ฯลฯ  จ่ายจากรายได้  
จัดเก็บเองปรากฏในแผนงานการพาณิชย์       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานสถาน
ธนานุบาล จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
   

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน สถานธนานุบาล 
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ ที่ใช้ติดต่อกับ
ส่วนราชการอื่นๆ และสํานักงาน จ.ส.ท. จ่ายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าจัดส่งเอกสาร  จ่าย
จากรายได้จัดเก็บเอง ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
(internet) และค่าสื่อสารอื่น ๆ เกี่ยวกับเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 8,061,800 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 8,061,800 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 61,800 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสํานักงาน จ.ส.ท. ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน 
จ.ส.ท. ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว1207 
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. 
ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ พ.ศ. 2563 
โดยคํานวณจากยอดกําไรสุทธิ ในปีที่ล่วงมาจาก
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ที่ได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองแล้ว จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
   

เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่น 30% จ่ายจากกําไรสุทธิของ
ปี 2565 จํานวน  30% เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตําบล
เหนือคลองนําไปบูรณะหรือทํานุบํารุงท้องถิ่น จํานวน 2,400,000
 บาท    

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% จ่ายจากกําไรสุทธิของ
ปี 2565 จํานวน 50% เพื่อโอนเข้าเป็นทุนดําเนินการของสถาน
ธนานุบาล จํานวน 4,000,000 บาท   
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บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี 20% จ่ายจากกําไรสุทธิของ
ปี 2565 จํานวน 20% ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานสถานธนานุ
บาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสถานธนานุบาลสมควรที่จะได้รับเงิน
รางวัลดังกล่าว  จํานวน 1,600,000 บาท    
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