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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลเมืองเพีย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลเมืองเพียอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลเมือง
เพีย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 17,904,577.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 28,397,057.99 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,183,916.91 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 518,933.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 32,792,265.77 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 13,062.22 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 304,799.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 89,223.71 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 322,932.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 74,008.83 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,778,312.34 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 14,209,927.57 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 681,790.50 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 27,971,842.52 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 7,959,132.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,475,173.55 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,436,036.47 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,857,500.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,244,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 799,736.50 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 273,703.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,372,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 13,062.22 20,000.00 25,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

304,799.10 140,500.00 157,660.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 89,223.71 112,000.00 80,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

322,932.00 330,000.00 330,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,008.83 65,000.00 71,800.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 804,025.86 667,500.00 664,460.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,778,312.34 17,586,000.00 17,812,940.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,778,312.34 17,586,000.00 17,812,940.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 14,209,927.57 15,546,500.00 15,622,600.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

14,209,927.57 15,546,500.00 15,622,600.00

รวม 32,792,265.77 33,800,000.00 34,100,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,959,132.50 8,805,559.00 9,404,851.00

งบบุคลากร 10,475,173.55 14,067,060.00 14,601,060.00

งบดําเนินงาน 6,436,036.47 5,766,081.00 5,284,089.00

งบลงทุน 1,857,500.00 3,821,900.00 3,708,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,244,000.00 1,339,400.00 1,102,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 27,971,842.52 33,800,000.00 34,100,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,197,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 894,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,470,119

แผนงานสาธารณสุข 615,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,478,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 573,520

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,110,320

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,404,851

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,100,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,404,851 9,404,851
    งบกลาง 9,404,851 9,404,851

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,422,640 519,000 1,962,600 355,320 9,259,560
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,798,000 519,000 1,962,600 355,320 6,634,920

งบดําเนินงาน 1,348,000 5,350 555,000 0 1,908,350
    ค่าตอบแทน 343,000 5,350 125,000 0 473,350

    ค่าใช้สอย 397,000 0 390,000 0 787,000

    ค่าวัสดุ 295,000 0 40,000 0 335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 313,000 0 0 0 313,000

งบลงทุน 10,000 0 0 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 0 10,000

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

รวม 7,800,640 524,350 2,517,600 355,320 11,197,910

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 422,640 0 0 422,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 422,640 0 0 422,640

งบดําเนินงาน 65,000 354,600 52,000 471,600
    ค่าตอบแทน 20,000 0 30,000 50,000

    ค่าใช้สอย 30,000 244,600 12,000 286,600

    ค่าวัสดุ 15,000 110,000 10,000 135,000

รวม 487,640 354,600 52,000 894,240

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 362,640 1,772,580 0 2,135,220
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 362,640 1,772,580 0 2,135,220

งบดําเนินงาน 8,440 1,404,459 40,000 1,452,899
    ค่าตอบแทน 8,440 60,000 0 68,440

    ค่าใช้สอย 0 773,430 40,000 813,430

    ค่าวัสดุ 0 571,029 0 571,029

งบเงินอุดหนุน 0 882,000 0 882,000
    เงินอุดหนุน 0 882,000 0 882,000

รวม 371,080 4,059,039 40,000 4,470,119

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 369,200 46,200 415,400
    ค่าใช้สอย 339,200 46,200 385,400

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 0 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 0 200,000

รวม 569,200 46,200 615,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หน้า : 5/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 154,920 0 252,240 721,680 1,128,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 154,920 0 252,240 721,680 1,128,840

งบดําเนินงาน 0 247,400 0 102,400 349,800
    ค่าใช้สอย 0 97,400 0 92,400 189,800

    ค่าวัสดุ 0 150,000 0 10,000 160,000

รวม 154,920 247,400 252,240 824,080 1,478,640
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 492,480 0 492,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 492,480 0 492,480

งบดําเนินงาน 11,040 70,000 81,040
    ค่าตอบแทน 11,040 0 11,040

    ค่าใช้สอย 0 70,000 70,000

รวม 503,520 70,000 573,520

หน้า : 6/8
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 145,000 105,000 250,000
    ค่าใช้สอย 125,000 105,000 230,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

รวม 145,000 105,000 250,000

หน้า : 7/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,162,320 0 1,162,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,162,320 0 1,162,320

งบดําเนินงาน 250,000 0 250,000
    ค่าตอบแทน 45,000 0 45,000

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000

    ค่าวัสดุ 105,000 0 105,000

งบลงทุน 0 3,698,000 3,698,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,698,000 3,698,000

รวม 1,412,320 3,698,000 5,110,320
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 35,000 20,000 55,000
    ค่าใช้สอย 35,000 20,000 55,000

รวม 35,000 20,000 55,000

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,197,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 894,240

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,470,119

แผนงานสาธารณสุข 615,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,478,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 573,520

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 250,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,110,320

แผนงานการเกษตร 55,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,404,851

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,100,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 62  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย และโดยเห็นชอบของนายอําเภอกุดจับ  ปฏิบัติราชการแทน    
 ผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,100,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 324.00 1,681.54 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 7,788.00 943.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 962.97 817.68 10,000.00 50.00 % 15,000.00
     ภาษีป้าย 8,600.00 9,620.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 17,674.97 13,062.22 20,000.00 25,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,461.10 0.00 100.00 % 5,460.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 57,920.00 99,000.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 56.00 80.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 100.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 13,790.00 85,899.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 17,496.00 103,559.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

7,700.00 10,700.00 8,000.00 33.75 % 10,700.00

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 97,082.00 304,799.10 140,500.00 157,660.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 0.00 12,000.00 -100.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 135,345.23 77,223.71 100,000.00 -20.00 % 80,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 147,345.23 89,223.71 112,000.00 80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 331,952.00 322,932.00 330,000.00 0.00 % 330,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 331,952.00 322,932.00 330,000.00 330,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 2,208.83 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 12,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 62,860.00 71,800.00 63,000.00 13.97 % 71,800.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,860.00 74,008.83 65,000.00 71,800.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 155,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 155,000.00 0.00 0.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 693,201.08 575,999.90 500,000.00 15.20 % 576,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,221,761.20 9,363,842.32 8,800,000.00 6.80 % 9,398,740.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,150,923.09 2,414,157.84 2,200,000.00 9.73 % 2,414,100.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 73,202.85 78,540.45 65,000.00 20.77 % 78,500.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,198,071.50 4,474,942.36 4,800,000.00 -6.77 % 4,474,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าภาคหลวงแร่ 35,684.04 38,647.69 36,000.00 7.22 % 38,600.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 129,351.93 108,571.78 180,000.00 -39.72 % 108,500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

779,277.00 723,610.00 1,000,000.00 -27.64 % 723,600.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 5,160.40 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,286,633.09 17,778,312.34 17,586,000.00 17,812,940.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 13,874,554.00 14,209,927.57 15,546,500.00 0.49 % 15,622,600.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 13,874,554.00 14,209,927.57 15,546,500.00 15,622,600.00
รวมทุกหมวด 30,985,101.29 32,792,265.77 33,800,000.00 34,100,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,100,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 25,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา 

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 157,660 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,460 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 10,700 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 80,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 330,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 330,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 71,800 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 71,800 บาท

ประมาณการเท่ากับปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,812,940 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 576,000 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,398,740 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,414,100 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 78,500 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,474,900 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 38,600 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 108,500 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 723,600 บาท

ประมาณการน้อยกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,622,600 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,622,600 บาท

ประมาณการมากกว่าปงบประมาณที่ผ่านมา  ประกอบด้วย
1.  เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอน จํานวน 
3,595,700 บาท
2.  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จํานวน 571,030 บาท
3.   เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 1,334,760 บาท
4.  เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,391,310
 บาท
5.  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ จํานวน
6,924,000 บาท
6.   เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความ
พิการ จํานวน 1,350,000 บาท
7.   เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์ จํานวน 185,000 บาท
8.   เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
จํานวน 220,000 บาท
9.  เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 8,800 บาท
10.   เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี จํานวน 42,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 116,218 91,224 105,969 45.98 % 154,695

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,600 5,400 6,072 7.05 % 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,497,300 5,748,800 6,090,200 13.69 % 6,924,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,152,000 1,138,800 1,344,000 0.45 % 1,350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000 144,000 180,000 2.78 % 185,000

เงินสํารองจาย 194,565 147,214 278,300 -72.89 % 75,434

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 547,700 1.21 % 554,322

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 28,800 0 % 28,800

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย

29,193.11 30,720.5 28,600 8.74 % 31,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมือง
เพีย

98,000 79,164 80,786 -0.97 % 80,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

346,034 545,130 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,680 28,680 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 5,000

รวมงบกลาง 7,611,590.11 7,959,132.5 8,690,427 9,404,851
รวมงบกลาง 7,611,590.11 7,959,132.5 8,690,427 9,404,851
รวมงบกลาง 7,611,590.11 7,959,132.5 8,690,427 9,404,851

รวมแผนงานงบกลาง 7,611,590.11 7,959,132.5 8,690,427 9,404,851
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 537,131.61 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 91,419.35 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 91,419.35 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 140,492.9 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,245,739.34 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,106,202.55 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,632,294 1,654,645 1,923,920 19.51 % 2,299,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 51,000 64.71 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 191,067 112,358 151,000 23.18 % 186,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 623,460 654,540 688,640 5.6 % 727,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 292,573 328,800 351,200 25.71 % 441,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 39,357 48,000 48,000 25 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,778,751 2,798,343 3,213,760 3,798,000
รวมงบบุคลากร 5,403,391 4,904,545.55 5,838,400 6,422,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

31,500 307,814 750,000 -86.67 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 30,000

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

คาเชาบ้าน 111,000 135,500 138,000 0 % 138,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 53,000 13.21 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 223,650 476,714 961,000 343,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสาร 0 20,499.7 25,000 0 % 25,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 0 0 3,000 -100 % 0

คาจ้างสํารวจความต้องการและความพึงพอ
ใจในการให้บริการประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการ 244,118.4 7,340 20,000 -50 % 10,000

คาจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย 0 180,397.5 180,000 -44.44 % 100,000

คาปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,551.5 1,500 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,950 23,200 40,000 -25 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

77,400 37,138 120,000 -58.33 % 50,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 218,200 36,300 130,000 -61.54 % 50,000

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้  
พานพุมและพวงมาลา

5,000 5,000 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 213,210.7 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมประชาชนเรื่อง
ประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและ
การเมืองการปกครอง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาล

0 30,900 42,000 -4.76 % 40,000

โครงการสํารวจความต้องการและความพึง
พอใจในการให้บริการประชาชน

0 10,000 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 33,010.13 43,040 65,000 -23.08 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 598,230.03 608,525.9 637,000 397,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 109,780.3 185,528 90,000 -55.56 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,230 31,990 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,609 45,394 245,000 -91.84 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 27,700 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 66,794.99 30,493.96 100,000 -60 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 208,960 230,528 260,000 -42.31 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 20,000 20,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 4,125 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,720 11,432 25,000 -60 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,020 16,865 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 468,114.29 604,055.96 805,000 295,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 509,962.38 643,240.88 560,000 -64.29 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 18,325.47 9,527.52 25,000 -20 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,689.67 2,564.65 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 79,810.4 125,128.36 250,000 -68 % 80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 610,787.92 780,461.41 845,000 313,000
รวมงบดําเนินงาน 1,900,782.24 2,469,757.27 3,248,000 1,348,000

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

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 15 ตัว
0 44,850 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว
0 14,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง 0 21,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จํานวน  4 ตัว

0 20,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
พร้อมฐานรอง  จํานวน 6 ตัว
 

0 30,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว
0 24,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว

0 0 7,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะพับสเตนเลสขาสวิง  จํานวน  
10 ตัว 0 49,800 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 22,050 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน 1 
เครื่อง

9,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  
จํานวน 1 เครื่อง

21,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จํานวน 3 เครื่อง

62,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 
หลัง

9,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม  จํานวน 2 หลัง 10,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว 9,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  
จํานวน  4  ตัว 0 8,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 2 
เครื่อง

18,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับสํานักงาน  จํานวน  3 เครื่อง 0 50,900 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับสํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง

0 21,500 16,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง 0 22,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง 0 7,450 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์  จํานวน 2 เครื่อง 0 8,600 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง

0 0 8,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 6,700 49.25 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 162,150 325,200 55,300 10,000
รวมงบลงทุน 162,150 325,200 55,300 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอําเภอกุดจับ

0 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,466,323.24 7,719,502.82 9,161,700 7,800,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 243,360 255,840 271,200 6.24 % 288,120

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 217,200 221,640 226,440 1.96 % 230,880

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 460,560 477,480 497,640 519,000
รวมงบบุคลากร 460,560 477,480 497,640 519,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,350

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,350

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 10/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นหรือจัดทําและทบทวนปรับ
ปรุงแผนชุมชน

0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,000 5,350

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in 
one สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 17,000 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 460,560 494,480 499,640 524,350

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 11/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 925,346 918,200 1,054,400 51.95 % 1,602,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,978 14,340 12,780 -40.85 % 7,560

เงินประจําตําแหนง 46,500 42,048 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 236,160 242,160 188,660 29.82 % 244,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,270,984 1,264,748 1,363,840 1,962,600
รวมงบบุคลากร 1,270,984 1,264,748 1,363,840 1,962,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 70,500 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 84,500 68,400 85,000 125,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 12/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเก็บคาบริการเก็บขนขยะ 0 0 24,000 0 % 24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้ําประปา 0 18,500 30,000 0 % 30,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 0 0 0 100 % 52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติงานธุรการ 93,333 102,000 153,000 -65.88 % 52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติงานพัสดุ 0 93,500 110,500 -52.76 % 52,200

คาจ้างเหมาบริการ      
0 4,176 0 0 % 0

จ้างเหมาเก็บคาน้ําประปา 66,000 64,400 74,400 0 % 74,400

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

63,688 14,460 50,000 -40 % 30,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 51,280 15,700 50,000 -40 % 30,000

โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 94,684 0 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายแกประชาชน

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,600 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 368,985 319,336 521,900 390,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 13/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 23,137.8 15,125.5 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,480 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 5,000 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,500 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,370 650 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 43,987.8 25,275.5 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 497,472.8 413,011.5 646,900 555,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ  จํานวน 2 ตัว

0 5,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 16,900 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทางานระดับปฏิบัติการ - 
ชํานาญการ จํานวน 4 ตัว

0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 4,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จํานวน 6 หลัง 27,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว 9,500 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 14/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 1 คัน

0 0 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับงานประมวลผล

22,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง

16,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 
เครื่อง

7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

4,200 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,200 27,000 104,000 0
รวมงบลงทุน 92,200 27,000 104,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,860,656.8 1,704,759.5 2,114,740 2,517,600

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 15/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,320 26,818.18 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 1,320 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 1,320 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,787,540.04 9,918,742.32 11,777,400 11,197,910

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 358,937 379,320 402,720 4.95 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 358,937 379,320 402,720 422,640
รวมงบบุคลากร 358,937 379,320 402,720 422,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 16/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 432,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

0 462,000 462,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

26,145 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 2,400 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลเมืองเพีย

0 116,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 458,145 584,400 472,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 3,070 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 1,649 2,360 5,000 0 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,649 5,430 27,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 459,794 589,830 499,000 65,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 17/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 17,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 2 เครื่อง 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 47,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 47,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 818,731 969,150 949,020 487,640
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

55,720 43,440 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 55,720 43,440 60,000 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 18/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

0 0 0 100 % 144,600

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการชวยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา
และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แกผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 24,400 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน

0 0 0 100 % 70,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันสําคัญ

0 11,905 12,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,400 11,905 22,000 244,600
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,415 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 19/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 15,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 24,415 15,000 15,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 104,535 70,345 97,000 354,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

คาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน  1  หัว 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 30,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 104,535 100,345 97,000 354,600
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 20/67
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวันสําคัญ

0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 12,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 52,000

รวมงานจราจร 0 0 0 52,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 923,266 1,069,495 1,046,020 894,240

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 826,380 873,000 923,260 -60.72 % 362,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,500 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 42,000 59,500 88,200 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 455,760 465,000 382,010 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 22,500 13,260 8,260 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,346,640 1,410,760 1,403,230 362,640
รวมงบบุคลากร 1,346,640 1,410,760 1,403,230 362,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 8,440

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 8,440
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการชวยครูผู้ดูแลเด็ก 0 90,000 106,918 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 40,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริการ
การศึกษา

593,910 592,480 672,485 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 633,910 682,480 779,403 0
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 567,196 -100 % 0
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คาอาหารเสริม (นม) 607,549.82 486,465.7 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 607,549.82 486,465.7 567,196 0
รวมงบดําเนินงาน 1,241,459.82 1,168,945.7 1,346,599 8,440

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
จํานวน 2 เครื่อง

41,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง

0 0 4,300 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

15,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน  1 
เครื่อง

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 62,000 0 21,300 0
รวมงบลงทุน 62,000 0 21,300 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,650,099.82 2,579,705.7 2,771,129 371,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,175,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 434,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 28,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,772,580
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,772,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการชวยครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 104,400
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
การศึกษา

0 0 0 100 % 669,030

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2,920 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,920 0 0 773,430
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 571,029

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 571,029
รวมงบดําเนินงาน 2,920 0 0 1,404,459

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

30,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

220,000 214,000 235,200 -1.79 % 231,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู 4

232,000 234,000 256,200 1.64 % 260,400
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคําเจริญ หมู 5

372,000 366,000 382,200 2.2 % 390,600

รวมเงินอุดหนุน 854,000 814,000 873,600 882,000
รวมงบเงินอุดหนุน 854,000 814,000 873,600 882,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 856,920 814,000 873,600 4,059,039
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 40,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 26/67

50

Windows10
Textbox

Windows10
Textbox



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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านขา หมู 6

70,000 70,000 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

70,000 70,000 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ชวย
งานพัฒนาการศึกษา (ครูชวยสอน) 
โรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ  หมู 12

70,000 70,000 70,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 210,000 210,000 210,000 40,000
รวมแผนงานการศึกษา 3,717,019.82 3,603,705.7 3,854,729 4,470,119
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมู 6

84,000 90,000 90,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

348,000 372,000 504,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือด
ออก

9,810 9,640 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

6,600 3,000 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

12,769 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 461,179 474,640 634,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000 5,000 41,214 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 3,000 5,000 41,214 0
รวมงบดําเนินงาน 464,179 479,640 675,214 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

   โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 2

6,000 0 0 0 % 0

  โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 5

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 1

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 10

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 11

7,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:56 หน้า : 29/67

53

Windows10
Textbox

Windows10
Textbox
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 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 12

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 2

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 4

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 5

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 6

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 8

7,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ หมู 9

7,000 0 0 0 % 0
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 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 1

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 10

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 11

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 12

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 2

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 4

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 5

6,000 0 0 0 % 0
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 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 6

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 8

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู 9

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 1

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 6

6,000 0 0 0 % 0

 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 8

6,000 0 0 0 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านขา หมู 6

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านคําเจริญ หมู 12

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงเค็ง หมู 11

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านดงน้อย หมู 4

0 20,000 20,000 -100 % 0
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โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนเมือง หมู 8

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโนนสําราญ หมู 9

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านเพีย หมู 1

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านศรีวิลัย หมู 10

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านโสกแก หมู 5

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการ To be Number one รวมใจ 
ต้านภัยโควิด -19 บ้านหัวขัว หมู 2

0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 10

6,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 11

6,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 12

6,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 4

6,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค์ หมู 9

6,000 0 0 0 % 0
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รวมเงินอุดหนุน 190,000 200,000 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000 200,000 200,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 654,179 679,640 875,214 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

0 0 0 100 % 277,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับโรคติดตอ

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 42,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 339,200
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 369,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านขา  หมู
ที่  6

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านคําเจริญ
 หมูที่ 12

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดงเค็ง 
 หมูที่ 11

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดงน้อย  
หมูที่  4

0 0 0 100 % 7,000
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโนน
เมือง  หมูที่  8

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโนน
สําราญ  หมูที่  9

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านเพีย หมู
ที่ 1

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านศรีวิลัย
 หมูที่ 10

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโสกแก  
หมูที่  5

0 0 0 100 % 7,000

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหัวขัว  
หมูที่  2

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านขา หมูที่  6

0 0 0 100 % 6,000
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านคําเจริญ หมูที่  12

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านดงเค็ง หมูที่  11

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านดงน้อย หมูที่  4

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านโนนเมือง หมูที่  8

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านโนนสําราญ หมูที่  9

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านเพีย หมูที่  1

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านศรีวิลัย หมูที่  10

0 0 0 100 % 6,000
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านโสกแก หมูที่  5

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ บ้านหัวขัว หมูที่  2

0 0 0 100 % 6,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านขา  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านคําเจริญ  หมูที่ 
12

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดงเค็ง  หมูที่ 11

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดงน้อย  หมูที่ 4

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนเมือง  หมูที่ 
8

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนสําราญ  หมูที่ 
9

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเพีย  หมูที่ 1

0 0 0 100 % 7,000
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านศรีวิลัย  หมูที่ 10

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโสกแก  หมูที่ 5

0 0 0 100 % 7,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหัวขัว  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 569,200
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมูที่  6

0 0 0 100 % 46,200

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 46,200
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 46,200

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 46,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 654,179 679,640 875,214 615,400
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 220,320 234,830 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 219,360 225,960 231,780 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 219,360 446,280 466,610 0
รวมงบบุคลากร 219,360 446,280 466,610 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 219,360 446,280 466,610 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 219,360 446,280 466,610 50,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 294,000 310,680 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 3,500 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 277,887 331,600 128,400 1.96 % 130,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 29,953 68,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 605,340 710,280 152,400 154,920
รวมงบบุคลากร 605,340 710,280 152,400 154,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,900 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 427,432 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชางสํารวจ 0 90,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 192,281 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

0 90,000 90,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

0 90,000 90,000 -100 % 0

คาธรรมเนียม 0 552 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

8,600 9,364 0 0 % 0

คาธรรมเนียมมและคาลงทะเบียน 3,900 6,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,900 34,950 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 476,832 513,847 180,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,049 7,545 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 93,400 142,405 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 27,130 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,500 16,300 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,221 12,328 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 115,170 205,708 0 0
รวมงบดําเนินงาน 592,002 722,455 180,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานระดับปฏิบัติ
การ-ชํานาญการ  จํานวน 2 ตัว

0 5,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานระดับอํานวยการ  
จํานวน 2 ตัว

0 9,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 21,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนพร้อมฐานรอง  
จํานวน 4 ตัว

0 20,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบจุมใต้น้ํา 
(Summersible Pump) ขนาด 2 แรง 
จํานวน 1 เครื่อง

0 18,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 5 แรง จํานวน 2 เครื่อง

0 29,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 4 เครื่อง

32,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําใต้ดิน 2 HP  จํานวน 2 
เครื่อง

29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 4 เครื่อง

9,706 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปัมน้ํา 5 แรง 3 เฟส 
จํานวน 2 ตู้

0 26,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปั้มน้ํา 3 แรง 2 เฟส 
จํานวน 2 ตู้

30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าปั้มน้ํา 3 แรง 3 เฟส 
จํานวน 2 ตู้

30,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง

0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง

6,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 137,506 137,100 0 0
รวมงบลงทุน 137,506 137,100 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,334,848 1,569,835 332,400 154,920
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

0 0 0 100 % 46,200

คาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

0 0 0 100 % 46,200
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวางเพื่อใช้
สําหรับถนนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 97,400
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 87,980 74,320 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุอื่น 237,230 418,540 580,000 -82.76 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 325,210 492,860 710,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 325,210 492,860 710,000 247,400

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ซอยกังบุญมา หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 9,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ซอยโคตรแสง หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 39,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ซอยทนทอง หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 11,600 -100 % 0
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โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ซอยปันถม หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 28,700 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ซอยฟาร์มไก หมู 5 บ้านโสกแก

0 0 17,300 -100 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
ถนนคําเจริญ - โคกสะอาด หมู 12 บ้านคํา
เจริญ

0 98,500 0 0 % 0

โครงการขยายเขตทอสงน้ําดีประปาหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านเพีย

0 98,500 0 0 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน

0 0 137,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 197,000 243,400 0
รวมงบลงทุน 0 197,000 243,400 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสามัคคีศรีชม
ชื่น 1 หมู 6 บ้านขา

34,757.67 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอูสําราญ หมู 
6 บ้านขา

10,577.65 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 45,335.32 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 45,335.32 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 370,545.32 689,860 953,400 247,400
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 234,240 239,040 246,240 2.44 % 252,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 234,240 239,040 246,240 252,240
รวมงบบุคลากร 234,240 239,040 246,240 252,240

รวมงานสวนสาธารณะ 234,240 239,040 246,240 252,240
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 591,480 594,720 558,320 7.77 % 601,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 73,000 64.38 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 639,480 642,720 631,320 721,680
รวมงบบุคลากร 639,480 642,720 631,320 721,680

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 0 0 30,000 208 % 92,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 92,400
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,111 2,965 13,000 -23.08 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 3,111 2,965 13,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 3,111 2,965 43,000 102,400

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 642,591 645,685 674,320 824,080
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,582,224.32 3,144,420 2,206,360 1,478,640
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 254,880

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 492,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 492,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 11,040

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 11,040
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 11,040

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 503,520
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 32,880 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมและสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนในชุมชน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 0 16,347 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

14,700 0 0 0 % 0

โครงการสร้างโอกาส สร้างอาชีพและสร้าง
รายได้เสริมแกประชาชน

10,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง 10,000 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

8,990 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 76,570 16,347 10,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 76,570 16,347 10,000 70,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านขา

5,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย หมู 4

5,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ 

5,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนกองทุนแมของแผนดินบ้าน
ขา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 10,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 91,570 16,347 20,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 91,570 16,347 20,000 573,520
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านขา บ้านหัว
ขัว บ้านศรีวิลัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านดงน้อย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านเพีย บ้าน
โนนเมือง บ้านโนนสําราญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านโสกแก 
บ้านคําเจริญ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลเมืองเพีย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแขงขันกีฬาสร้างความสามัคคีภาย
ในเทศบาลตําบลเมืองเพีย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงทีมนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนกุดจับคัพ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 125,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 145,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 20,000 145,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานพิธีวันมาฆบูชา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานพิธีวันวิสาขบูชา 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้าน
ขา หมูที่ 6

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้าน
ดงน้อย หมูที่ 4

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการสงเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้าน
โสแก หมูที่ 5

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสืบสานประเพณีแขงเรือพาย 39,900 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

36,900 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 76,800 0 0 105,000
รวมงบดําเนินงาน 76,800 0 0 105,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขาเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในพรรษา

30,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กนักเรียน

40,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 4

20,000 0 0 0 % 0
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โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 5

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ 
(บุญผะเหวด) หมู 6

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 10

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู 12

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 256,800 0 0 105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 256,800 0 20,000 250,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 327,480 126.02 % 740,160

เงินประจําตําแหนง 0 0 3,000 500 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 251,360 36.92 % 344,160
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 50,000 20 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 631,840 1,162,320
รวมงบบุคลากร 0 0 631,840 1,162,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชาง
สํารวจ

0 0 90,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 110,000 -63.64 % 40,000

คาธรรมเนียม 0 0 5,000 -100 % 0

คารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 70,000 -71.43 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 325,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 602,000 -92.52 % 45,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 677,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,027,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว 0 0 4,000 -100 % 0
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คาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ 
-ชํานาญการ  จํานวน  2 ตัว 0 14,000 0 0 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับอํานวยการ  
จํานวน 1 ตัว 0 9,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 1 คัน

0 0 54,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบหอยโขง เครื่อง
ยนต์เบนซิล ขนาด 7 แรงม้า จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 17,800 -100 % 0

คาจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

คาจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ 
ขนาด 8 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

0 0 17,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,900 131,900 0
รวมงบลงทุน 0 23,900 131,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 23,900 1,790,740 1,412,320
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคารบริการประชาชน 
เทศบาลตําบลเมืองเพีย บ้านศรีวิลัย หมูที่ 
10

0 0 0 100 % 350,000

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์
สุขภาพชุมชน บ้านขา หมูที่ 6

0 0 0 100 % 150,000

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย 0 0 500,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

 โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยสนธยา
ประชาคม หมู 8 บ้านโนนเมือง

0 0 200,000 -100 % 0

 โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยหน้า
เทศบาล หมู 10 บ้านศรีวิลัย

0 0 200,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้าง ถนน คสล. ซอยมอกก
บาก หมู 2 บ้านหัวขัว

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคสล. ซอยโรงสี หมู 9 
บ้านโนนสําราญ

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยปยืน หมู 2 บ้านหัวขัว

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเปลือย บ้านศรีวิลัย หมูที่ 10

0 0 0 100 % 240,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทรายคลอง หมูที่ 1 บ้านเพีย

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านขา  ซอยสามัคคี  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 88,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านขา ซอยสุขเกษม  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านขา ซอยอูสําราญ  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านดงน้อย ซอยปันถม หมูที่ 4

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านโนนเมือง ซอยสนธยา
ประชาคม  หมูที่ 8

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านโนนสําราญ  ซอยข้างโรงสี   
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านเพีย ถนนทรายคลอง หมูที่ 1

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านศรีวิลัย  ซอยหน้าเทศบาล  
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 270,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านหัวขัว ซอยปยืน  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ้านหัวขัว ซอยสุขสมบูรณ์ หมูที่ 
2

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหัวขัว - ทุงนาเงิน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางรางระบายน้ําสําเร็จรูปภายใน
สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเพีย

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างวางทอกลมระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยลือพัฒนา บ้านคําเจริญ หมู
ที่ 12

0 0 0 100 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างวางทอกลมระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านขา -บ้าน
กาน  หมูที่ 6

0 0 0 100 % 200,000

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยดงน้อย 
6 (ฝั่งซ้าย) หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 273,500 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ซอยลือ
พัฒนา หมู 12 บ้านคําเจริญ

0 0 145,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ถนนบ้าน
ขา-บ้านกาน หมู 6 บ้านขา

0 0 353,800 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์
คอนกรีต ซอยดงน้อย 1 หมู 4 บ้านดงน้อย

0 0 108,200 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยศรีวงศ์ 
หมู 4 บ้านดงน้อย

37,900 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสารสิน  
หมู 4 บ้านดงน้อย

135,600 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้าง ถนน คสล.ซอยสุนทร หมู 
9 บ้านโนนสําราญ

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยบ้านขา - 
บ้านป่อง หมู 6 บ้านขา

0 246,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยปยืน หมูที่ 
2 บ้านหัวขัว

100,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยผองแผ้ว 
หมู 9 บ้านโนนสําราญ

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยศรีทองราช 
หมู 8 บ้านโนนเมือง

0 112,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสัมฤทธิ์ หมู 
8 บ้านโนนเมือง

0 87,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนดง
น้อย-หนองโน หมู 4 บ้านดงน้อย

299,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนทรายคลอง 
หมู 1 บ้านเพีย

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด
.เทศบาลตําบลเมืองเพีย (บ้านขา) หมู 6

60,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายหนอง
เปลือย หมู 10 บ้านศรีวิไล

0 149,500 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดง
น้อย 2  บ้านดงน้อย หมูที่ 4 โดยวิธีเสริมผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาปรับปรุงถนนลาดยางซอยคุ้มกลางพัฒนา 
บ้านโสกแก หมูที่ 5 โดยวิธีเสริมผิวจราจร
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย

0 121,000 145,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย (อาคารกองชาง)

0 87,300 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 633,000 1,100,300 3,025,500 3,698,000
รวมงบลงทุน 633,000 1,100,300 3,025,500 3,698,000

รวมงานก่อสร้าง 633,000 1,100,300 3,025,500 3,698,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 633,000 1,124,200 4,816,240 5,110,320
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ ให้แกกลุมเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค 
กระบือ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการชวยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตําบลเมืองเพีย 7,000 9,880 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 7,000 9,880 10,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 7,000 9,880 10,000 35,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 7,000 9,880 10,000 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสใสใจสิ่งแวดล้อม 0 0 12,000 -16.67 % 10,000

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตําบลเมืองเพีย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 17,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 7,000 9,880 27,000 55,000

รวมทุกแผนงาน 26,483,549.29 27,971,842.52 33,800,000 34,100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,100,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,404,851 บาท
งบกลาง รวม 9,404,851 บาท

งบกลาง รวม 9,404,851 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 154,695 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้ม
ครอง พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แก่ เทศบาลตําบลเมือง
เพีย โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อป คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้ง
ป (เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,924,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปจะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90
 ปขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมมาก่อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด )
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากว่า 18 ป คน
ละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
ก่อน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที6่7
 ลําดับที่ 2 
( สํานักปลัด )
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 185,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์    ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่
เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด )
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 75,434 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5) เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
     ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565  
(ทุกส่วนราชการ)  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 31,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
รายป โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ผ่านมาของ
สมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบ
ประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 750,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556
(สํานักปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จ
พิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจํา บําเหน็จตก
ทอดให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจํา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
(สํานักปลัด )
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 554,322 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 3  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําป สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด )

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563  
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ พนักงานเทศบาล ซึ่งเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(ทุกส่วนราชการ)

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่าง
รับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(ทุกส่วนราชการ)

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจํา ซึ่งเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(ทุกส่วนราชการ)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,800,640 บาท

งบบุคลากร รวม 6,422,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน อัตรา 27,600 บาท ต่อเดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราคนละ 15,180 บาท ต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน อัตรา 4,000  บาท ต่อเดือน และรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราคนละ 3,000 บาท ต่อ
เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน อัตรา 4,000 บาทต่อเดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราคนละ 3,000 บาทต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน  1 คน อัตรา 9,660 บาท ต่อเดือน และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คนอัตรา 6,900 บาท ต่อเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 คน อัตรา 15,180 บาท ต่อเดือน รองประธาน
สภาเทศบาล จํานวน 1 คน  อัตรา 12,420 บาทต่อเดือน และ
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา คนละ 9,660 บาท ต่อ
เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,798,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,299,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล ดังนี้ 
1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
 อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา     
  2) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) จํานวน  1 อัตรา
  3) นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
(สํานักปลัด)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับกลาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด/รองปลัด ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น  จํานวนรวม 4 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(สํานักปลัด )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 727,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคล/พนักงานขับรถยนต์/ภารโรง  จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.3/ว 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 441,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ยาม/คนงานทั่วไป/พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด )

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(สํานักปลัด ) 

งบดําเนินงาน รวม 1,348,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่า
สมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้
รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง หรือ
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ค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน 2561 (คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่มา
ประชุมในกิจการของสภาฯ ที่ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมเป็น
รายครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554  
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัด )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 138,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(สํานักปลัด )
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
ประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 397,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)  
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ค่าจ้างสํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนํา
แก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย สํารวจ
ความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน หรือ
ด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ
บริหารงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(สํานักปลัด )  
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ,    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือ     สิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ,    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง
ทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี , ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่า
ทําหมันสัตว์ , ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , ค่าจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อ
สร้าง , ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร , ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ใน
อาคาร , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน , ค่าติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(สํานักปลัด )  
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ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการกําจัดขยะมูลฝอย ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่าย
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(สํานักปลัด)  
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ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมือง
เพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(สํานักปลัด )  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

1) ค่าเลี้ยงรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้สําหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
เทศบาลตําบลเมืองเพีย หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจ่าย
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นๆที่จํา
เป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่  10
 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่  7
 มีนาคม 2561 
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(สํานักปลัด)  
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดอาคารต่างๆ  จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปดอาคารบริการประชาชนเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
(สํานักปลัด) 
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงษ์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(สํานักปลัด)  
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จํานวน  10,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของ เทศบาลตําบล
เมืองเพีย เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการ
ประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้  
        (1) การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
        (2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        (3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้อง
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ถิ่นตั้งขึ้น
        (4) การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
        (5) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        (6) การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
        (7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถ
เบิกจ่ายได้และเกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการจัดประชุม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
    ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
(สํานักปลัด)  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัด )

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(สํานักปลัด )
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง เช่น ค่า
ใช้สอย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดสถานที่ ค่า
ไฟฟ้าและ ค่าทําความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563  
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมประชาชนเรื่องประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาล
และการเมืองการปกครอง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประชาชน
เรื่องประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและการเมืองการ
ปกครองได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  74
 ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  74
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
พนักงานเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงาน
เทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(สํานักปลัด )  

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน ผานไถกระทะ คราด
ซี่พรวนดินระหว่างแถว อวน กระชัง   มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์   พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์
น้ํา หัวกะโหลกดูดน้ํา  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี    เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด )
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 313,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเพีย หรือใน
ที่สาธารณะที่เทศบาลตําบลเมืองเพียรับผิดชอบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเพีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย และหรือ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองเพีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:05 หน้า : 35/152

126

Windows10
Textbox



งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอกุดจับ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ให้
แก่  เทศบาลตําบลกุดจับ เป็นหน่วยงานในการดําเนินการของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  74
  ลําดับที่  6
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 524,350 บาท
งบบุคลากร รวม 519,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 519,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 288,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก.) จํานวน  1 อัตรา    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 5,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,350 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป) 
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,517,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,962,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,962,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,602,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล
  จํานวน  5 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน  1 อัตรา
  2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
  3) นักวิชาการการพัสดุ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) จํานวน 1 อัตรา
  5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(กองคลัง) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)       พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น จํานวน
รวม 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 555,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป)
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเก็บค่าบริการเก็บขนขยะ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเก็บค่าบริการ
เก็บขนขยะในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย โดย
คํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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ค่าจ้างเหมาจดมิเตอร์น้ําประปา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาจด
มิเตอร์น้ําประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จํานวน 52,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาช่วย
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
เมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานธุรการ จํานวน 52,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาช่วย
ปฏิบัติงานธุรการในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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ค่าจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จํานวน 52,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาช่วย
ปฏิบัติงานพัสดุในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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จ้างเหมาเก็บค่าน้ําประปา จํานวน 74,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาเก็บ
ค่าน้ําประปาในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย โดย
คํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองคลัง )
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)

โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้เพิ่ม
มากขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจัดทําข้อมูลพื้น
ฐาน และค่าดําเนินการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
จังหวัดอุดรธานี ด้านการจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่น
คง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่  74
 ลําดับที่ 8  
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:05 หน้า : 49/152

140

Windows10
Textbox



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย
แก่ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย แก่ประชาชน ได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 1 
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
( กองคลัง)  
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ    ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
( กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนส์ซูม ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน สี  เมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 487,640 บาท

งบบุคลากร รวม 422,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชก.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วน    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป) 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและ
จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และ  การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 7  
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพ
ติด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์   ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(สํานักปลัด )  

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  เครื่องแบบ/    ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย     ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 354,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 354,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 244,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง จํานวน 144,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างพนักงาน
ขับรถดับเพลิงและพนักงานดับเพลิง ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และ  การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัด)

โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้
ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการ
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาค
รัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรทบทวน

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  เครื่องแบบ/    ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย     ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

งานจราจร รวม 52,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 52,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวัน
สําคัญ

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสาธารณะโครงการตั้งจุดตรวจ
ร่วมกับตํารวจและฝ่ายปกครองท้องที่ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการจราจร ให้บริการประชาชนและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็น     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 68
 ลําดับที่ 8  
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:05 หน้า : 65/152

156

Windows10
Textbox



ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  สัญญาณไฟกระพริบ กวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 371,080 บาท

งบบุคลากร รวม 362,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 362,640 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  1) นักวิชาการศึกษา (ชก.) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วน    ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
    ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
    ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 8,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 8,440 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 8,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป) 
(สํานักปลัด)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,059,039 บาท
งบบุคลากร รวม 1,772,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,772,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,175,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ครู เทศบาล  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  1) ครู จํานวน  3 อัตรา
  2) ครูผู้ช่วย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ได้รับเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแต่ข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการ  
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550  
(สํานักปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/  ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/  ว
 23  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561  
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 434,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(สํานักปลัด ) 

งบดําเนินงาน รวม 1,404,459 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป) 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 773,430 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 104,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย โดย
คํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา จํานวน 669,030 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนาราม /วัด
เรียบทายราม ในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย วิธีการขั้นตอนเป็น
การเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ ประกอบด้วย
   (1) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อ คน จํานวน 245
 วัน
   (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 2 – 5
 ป อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
   (3) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป อัตราคน
ละ 200 บาท/ป
   (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป อัตรา
คนละ 200บาท/ป
   (5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5
 ป อัตรา คนละ 300 บาท/ป
   (6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กอายุ 3 – 5
 ป อัตรา คนละ 430บาท/ป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 8  
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 571,029 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 571,029 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่า
ติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า
ห่ม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  และค่า
อาหารเสริม(นม) ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก
เล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองเพีย
และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองเพีย ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดัง
นี้
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสีหนารามทายราม จํานวน 260 วัน
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเรียบทายราม จํานวน 260 วัน
  (3) โรงเรียนบ้านดงน้อย จํานวน 260 วัน
  (4) โรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ จํานวน 260 วัน
  (5) โรงเรียนบ้านข่า จํานวน 260 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 9 และ 10 
(สํานักปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 882,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6 จํานวน 231,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้าน
ข่า หมู่ 6  จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทต่อวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 7  
(สํานักปลัด)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4 จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้านดง
น้อย หมู่ 4  จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทต่อวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 5  
(สํานักปลัด)
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านโสกแกคํา
เจริญ หมู่ 5

จํานวน 390,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโสกแก
คําเจริญ หมู่ 5  จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทต่อวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 66
 ลําดับที่ 6  
(สํานักปลัด)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570
)หน้าที่..........ลําดับที่..........
(สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:05 หน้า : 74/152

165

Windows10
Textbox

Windows10
Typewriter
67

Windows10
Typewriter
15



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 569,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 369,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 339,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) จํานวน 277,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เมื่อเกิดโรค
ติดต่อ โรคติดต่อร้ายแรง โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ โดยให้
ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การ
แพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคไข้เลือดออก จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
และระงับโรคไข้เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุง
ลายและพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เช่น ทรายอะเบท
 น้ํายาพ่นหมอกควัน  ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 13 
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง   เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ ถุงมือ เปลหาม
คนไข้ เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านข่า  หมู่ที่  6

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านข่า หมู่ที่ 6
  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านคําเจริญ
 หมู่ที่ 12

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 12
  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 31 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านดงเค็ง 
 หมู่ที่ 11

จํานวน 7,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 11
  เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 28 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านดงน้อย  หมู่ที่  4

จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4
   เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโนนเมือง  หมู่ที่  8

จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 19 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโนนสําราญ  หมู่ที่  9

จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านโนนสําราญ หมู่
ที่ 9 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 22 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านเพีย หมู่ที่ 1

จํานวน 7,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน
พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านเพีย หมู่ที่ 1
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านศรีวิลัย
 หมู่ที่ 10

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 10
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 25 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโสกแก  หมู่ที่  5

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านโสกแก หมู่ที่ 5
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 13 
(สํานักปลัด)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านหัวขัว  หมู่ที่  2

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านข่า หมู่ที่  6

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้าน
ข่า หมู่ที่ 6 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 16 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านคําเจริญ หมู่ที่  12

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้าน
คําเจริญ หมู่ที่ 12 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 32 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดงเค็ง หมู่ที่  11

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 11 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 29  (สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านดงน้อย หมู่ที่  4

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 11 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโนนเมือง หมู่ที่  8

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 20 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโนนสําราญ หมู่ที่  9

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ  บ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 9 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 23 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านเพีย หมู่ที่  1

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านเพีย หมู่ที่ 1
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 95/152

186

Windows10
Textbox



โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านศรีวิลัย หมู่ที่  10

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 10
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 26 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านโสกแก หมู่ที่  5

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านโสกแก หมู่ที่ 5
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 14 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บ้านหัวขัว หมู่ที่  2

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 69
 ลําดับที่ 8 
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านข่า  หมู่ที่ 6

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านข่า หมู่ที่ 6 เช่น ค่าใช้
จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27  ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านคําเจริญ  หมู่ที่ 12

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 12
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 28  ลําดับที่ 12 
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 11

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 11
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 28  ลําดับที่   11  
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงน้อย  หมู่ที่ 4

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27  ลําดับที่  4   
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ 8

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่  28 ลําดับที่   8  
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 103/152

194

Windows10
Textbox



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนสําราญ  หมู่ที่ 9

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 9
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่  28 ลําดับที่   9  
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเพีย  หมู่ที่ 1

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านเพีย หมู่ที่ 1 เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านศรีวิลัย  หมู่ที่ 10

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 10
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่  28 ลําดับที่  10   
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 106/152

197

Windows10
Textbox



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโสกแก  หมู่ที่ 5

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโสกแก หมู่ที่ 5
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27  ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านหัวขัว  หมู่ที่ 2

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่
ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นการดําเนินโครงการโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมบ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 27  ลําดับที่  3
 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 108/152

199

Windows10
Textbox



งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 46,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 46,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 46,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจําศูนย์สุขภาพบ้านข่า หมู่ที่  6 จํานวน 46,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมา
ปฏิบัติงานประจําศูนย์สุขภาพบ้านข่า หมู่ที่ 6 ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  หน้าที่ 24 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)

โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  หน้าที่ 24 ลําดับที่ 4  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 110/152

201

Windows10
Textbox



โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือ
ประชาชน    ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม หรือ
การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หรือ  ผู้ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่
เข้าข่ายภัยพิบัติ(บ้านหลังเดียว)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 154,920 บาท

งบบุคลากร รวม 154,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 154,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน  1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองช่าง)

งานไฟฟ้าและประปา รวม 247,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 247,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 97,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา จํานวน 46,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองช่าง)
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ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลระบบประปา จํานวน 46,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานดูแลระบบประปา ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่าย
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อใช้สําหรับถนนสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเมืองเพีย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างเพื่อใช้สําหรับถนนสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเมือง
เพีย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาชุมชน
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอุ่นใจทุกครัว
เรือน ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่ 3 
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 114/152

205

Windows10
Textbox



ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฟวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองช่าง)

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น วัสดุประปาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น สารส้ม คอรีน  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 252,240 บาท
งบบุคลากร รวม 252,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 252,240 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสวน
สาธารณะ จํานวน  1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 824,080 บาท
งบบุคลากร รวม 721,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 601,680 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถรถ
ขยะ จํานวน  1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานประจํารถขยะจํานวน 4
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 116/152

207

Windows10
Textbox



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 102,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 92,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ จํานวน 92,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจ้างคนงาน
ประจํารถขยะ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 โดยคํานวณตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึง
ชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน)  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 503,520 บาท

งบบุคลากร รวม 492,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 492,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 254,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล งานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  1) นักพัฒนาชุมชน (ชก.) จํานวน  1 อัตรา
ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 237,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 11,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,040 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 11,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  หรือค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป)
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ ร่วม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือจัดร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุขและ
อนามัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อม การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้
จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และ        การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและส่ง
เสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เกิดมูลค่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการประดิษฐ์
ของเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 79
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านข่า บ้านหัวขัว บ้านศรีวิลัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา  ชุมชนสัมพันธ์ บ้านข่า บ้านหัวขัว บ้านศรีวิลัย ได้แก่ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะ
กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านดงน้อย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     ชุมชนสัมพันธ์ บ้านดงน้อย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัด)
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โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านเพีย บ้านโนนเมือง บ้านโนนสําราญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     ชุมชนสัมพันธ์ บ้านเพีย บ้านโนนเมือง บ้านโนน
สําราญ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 4 
(สํานักปลัด)

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ บ้านโสกแก บ้านคําเจริญ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     ชุมชนสัมพันธ์ บ้านโสกแก บ้านคําเจริญ)  ได้แก่ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะ
กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัด)
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     กีฬาต้านยาเสพติด  ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า
หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลเมืองเพีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     ผู้สูงอายุตําบลเมืองเพีย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด)
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โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีภายในเทศบาลตําบลเมือง
เพีย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา     กีฬาสร้างความสามัคคีภายในเทศบาลตําบลเมืองเพีย
ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะ
กรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 7  
(สํานักปลัด)

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนกุดจับคัพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประชาชนกุดจับคัพ อําเภอกุดจับ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
สําหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม
 รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานจัดงาน
ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 9 
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานพิธีวันมาฆบูชา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานจัดงานพิธีวัน
มาฆบูชา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 10 
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานพิธีวันวิสาขบูชา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานจัดงานพิธีวัน
วิสาขบูชา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 11 
(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
ประเพณี          วันสงกรานต์  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม      ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นใน
การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 12 
(สํานักปลัด)
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โครงการส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้านข่า หมู่ที่ 6 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณี
บุญมหาชาติ บ้านข่า หมู่ที่ 6  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 13
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณี
บุญมหาชาติ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญมหาชาติ บ้านโสแก หมู่ที่ 5 จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมประเพณี
บุญมหาชาติ บ้านโสแก หมู่ที่ 5   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 15
(สํานักปลัด)
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โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา   ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,412,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,162,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,162,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 740,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล กองช่าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
  1) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง  ระดับ
ต้น) จํานวน 1 อัตรา
  2) นายช่างโยธา (ชง.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  หัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น จํานวน  1 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 344,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา / ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองช่าง)  
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งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ให้แก่ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือ
ค่าตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําป)
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงิน    ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักฟอก , ค่า
กําจัดขยะหรือ  สิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ , ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าเบี้ยประกัน , ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี ค่าจ้างทนายความ , ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , ค่าจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ , ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง , ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ใช้จ่ายต่างๆติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน , ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ(ที่
ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
     ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
     ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(กองช่าง)  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า
ใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
       ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(กองช่าง)  

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมายถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง    หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก ฟล์มกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองช่าง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองช่าง)
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งานก่อสร้าง รวม 3,698,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,698,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,698,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารบริการประชาชน เทศบาลตําบลเมืองเพีย 
บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 10

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารบริการประชาชนเทศบาลตําบล
เมืองเพีย บ้านศรีวิลัย  หมู่ที่ 10 โดยทําการก่อสร้างอาคารบริการ
ประชาชน จํานวน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง ขนาดความกว้างด้าน
หน้าประมาณ ...4. เมตร ขนาดความกว้างด้านข้างประมาณ ..3
. เมตรความยาวประมาณ ...9... เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ..54... ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 17/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่  1
(กองช่าง)      

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านข่า หมู่
ที่ 6

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์สุขภาพชุมชน
บ้านข่า  หมู่ที่ 6 โดยทําการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์ จํานวน 1 ชั้น จํานวน 1 หลัง ขนาดความกว้าง
ประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 16 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 64 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
เมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 18/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 2
(กองช่าง) 

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 141/152

232

Windows10
Textbox



ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเปลือย บ้านศรี
วิลัย หมู่ที่ 10

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนอง
เปลือย บ้านศรีวิลัย หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทางยาว 108 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 432 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองเพียที่ ทต.มพ. 11/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 7
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข่า  ซอย
สามัคคี  หมู่ที่ 6

จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ข่า ซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 12/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 14  
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข่า ซอยสุข
เกษม  หมู่ที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ข่า ซอยสุขเกษม หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 07/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 6
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านข่า ซอยอู่
สําราญ  หมู่ที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ข่า ซอยอู่สําราญ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง
ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 06/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 15 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงน้อย 
ซอยปันถม หมู่ที่ 4

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดง
น้อย ซอยปันถม หมู่ที่ 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 356
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 14/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 2
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเมือง 
ซอยสนธยาประชาคม  หมู่ที่ 8

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนเมือง ซอยสนธยาประชาคม หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 08/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่  7  
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสําราญ  
ซอยข้างโรงสี   หมู่ที่ 9

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนสําราญ ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย   ที่ ทต.มพ. 09/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 6
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเพีย ถนน
ทรายคลอง หมู่ที่ 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
เพีย  ถนนทรายคลอง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทางยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 01/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 1
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีวิลัย  
ซอยหน้าเทศบาล  หมู่ที่ 10

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรี
วิลัย ซอยหน้าเทศบาล หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 10/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 7
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวขัว ซอย
ปยืน  หมู่ที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัว
ขัว  ซอยปยืน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 356
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 03/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 2
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัวขัว ซอย
สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหัว
ขัว ซอยสุขสมบูรณ์  หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทางยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 356 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 02/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 17 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวขัว - ทุ่งนาเงิน 
หมู่ที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัว
ขัว - ทุ่งนาเงิน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 89 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 356
 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 04/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 16 
(กองช่าง) 

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:57:06 หน้า : 147/152

238

Windows10
Textbox



โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลือพัฒนา บ้านคําเจริญ หมู่ที่ 12

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลือพัฒนา บ้านคํา
เจริญ หมู่ที่ 12   ท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จํานวน  145 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x  0.80 เมตร  จํานวน 15
 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ. 16/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 12
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านข่า -บ้านกาน  หมู่ที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้าน
ข่า -บ้านกาน   หมู่ที่ 6  ท่อกลมระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร  จํานวน  95
 ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80
 เมตร  จํานวน  10 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ
. 05/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 5 
(กองช่าง) 
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ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดงน้อย 2  บ้านดงน้อย หมู่
ที่ 4 โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซอยดง
น้อย 2  บ้านดงน้อย   หมู่ที่ 4 โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาดยางแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบ OVERLAY)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 เมตร ระยะทางยาว 133 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ
. 13/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 1
 (กองช่าง)    

ค่าปรับปรุงถนนลาดยางซอยคุ้มกลางพัฒนา บ้านโสกแก หมู่ที่ 5 
โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางซอยคุ้มกลางพัฒนา  บ้าน
โสกแก  หมู่ที่ 5   โดยวิธีเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (แบบ OVERLAY)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50
 เมตร ระยะทางยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 819 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที่ ทต.มพ
. 15/2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 4
(กองช่าง)      
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค กระบือ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมเสริม
สร้างความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  ให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเลี้ยง
โค กระบือ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)  
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โครงการช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่รายได้ไม่เพียง
พอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากลําบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้น
ฐาน เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7798
  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัด )

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
และจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)  
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสใส่
ใจสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)  

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตําบลเมืองเพีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ
ตําบลเมืองเพีย ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,695

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,924,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 185,000

เงินสํารองจาย 75,434

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

554,322

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

28,800

เงินคาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,100

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

80,000

เงินชวยพิเศษ

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

154,695

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,924,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,350,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 185,000

เงินสํารองจาย 75,434

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

554,322

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

28,800

เงินคาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย

31,100

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

80,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,544,880 422,640 1,537,680 254,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

91,560 67,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

740,160 7,500,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

158,760
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 246,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 727,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 917,280 434,880 984,840 237,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

108,000 28,260 144,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

145,350 50,000 68,440 11,040

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

คาเชาบ้าน 198,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสาร 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 18,000 264,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 727,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 344,160 2,918,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

60,000 340,260

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 294,830

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 25,000

คาเชาบ้าน 198,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 100,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างถายเอกสาร 25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสํารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้ํา
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานการเงินและบัญชี

52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

52,200

คาจ้างเหมาบริการ 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย

100,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

จ้างเหมาเก็บคาน้ํา
ประปา

74,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างสํารวจความต้อง
การและความพึงพอใจ
ในการให้บริการ
ประชาชน

10,000

คาจ้างเหมาเก็บคา
บริการเก็บขนขยะ

24,000

คาจ้างเหมาจดมิเตอร์น้ํา
ประปา

30,000

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานการเงินและบัญชี

52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานธุรการ

52,200

คาจ้างเหมาชวยปฏิบัติ
งานพัสดุ

52,200

คาจ้างเหมาบริการ 40,000 50,000

คาจ้างเหมาบริการ
กําจัดขยะมูลฝอย

100,000

คาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000

จ้างเหมาเก็บคาน้ํา
ประปา

74,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

50,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

30,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

80,000

โครงการจัดทําหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

โครงการสงเสริม
ประชาชนเรื่อง
ประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมมาภิบาลและการ
เมืองการปกครอง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

20,000 70,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

30,000

คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียน

20,000 100,000

โครงการจัดทําหรือปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี

30,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

10,000

โครงการสงเสริม
ประชาชนเรื่อง
ประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมมาภิบาลและการ
เมืองการปกครอง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ 
พนักงานเทศบาล

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษีป้าย
แกประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 10,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

144,600

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนเพื่อเยียวยา
และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้
แกผู้ประสบสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล

40,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ 
พนักงานเทศบาล

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและภาษีป้าย
แกประชาชน

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 85,000

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
และพนักงานดับเพลิง

144,600

โครงการกิจกรรมวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนเพื่อเยียวยา
และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้
แกผู้ประสบสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรทบทวน

70,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
สําคัญ

12,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

104,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารการ
ศึกษา

669,030

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรทบทวน

70,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลวัน
สําคัญ

12,000

คาจ้างเหมาบริการชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก

104,400

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารการ
ศึกษา

669,030

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจําศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมูที่  6

46,200

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

277,200

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับโรค
ติดตอ

15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคและระงับโรคไข้
เลือดออก

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานประจําศูนย์
สุขภาพบ้านขา หมูที่  6

46,200

คาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานหนวยการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669)

277,200

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับโรค
ติดตอ

15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคและระงับโรคไข้
เลือดออก

5,000

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:58:10 หน้า : 16/50

259

Windows10
Textbox



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถขยะ

92,400

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

46,200

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

46,200

โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวางเพื่อใช้สําหรับ
ถนนสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเมือง
เพีย

5,000

โครงการจัดงาน
นิทรรศการของดีกุดจับ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

20,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนด้านการ
สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000

คาจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถขยะ

92,400

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอม
แซมระบบประปา

46,200

คาจ้างเหมาบริการเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานดูแล
ระบบประปา

46,200

โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
แสงสวางเพื่อใช้สําหรับ
ถนนสาธารณะในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลเมือง
เพีย

5,000

โครงการจัดงาน
นิทรรศการของดีกุดจับ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรี

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนในชุมชน

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านขา บ้านหัว
ขัว บ้านศรีวิลัย

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านดงน้อย

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านเพีย บ้าน
โนนเมือง บ้านโนน
สําราญ

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านโสกแก 
บ้านคําเจริญ

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรี

5,000

โครงการฝึกอบรมและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนในชุมชน

5,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุนเข้มแข็ง

10,000

โครงการอบรมการ
ประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้
เกิดมูลคา

10,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านขา บ้านหัว
ขัว บ้านศรีวิลัย

10,000 10,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านดงน้อย

10,000 10,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านเพีย บ้าน
โนนเมือง บ้านโนน
สําราญ

10,000 10,000

โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ บ้านโสกแก 
บ้านคําเจริญ

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลเมืองเพีย

โครงการแขงขันกีฬา
สร้างความสามัคคีภาย
ในเทศบาลตําบลเมือง
เพีย

โครงการจัดงานปฏิบัติ
ธรรมวิปัสนากรรมฐาน

โครงการจัดงานพิธีวัน
มาฆบูชา

โครงการจัดงานพิธีวัน
วิสาขบูชา

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการสงทีมนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนกุดจับคัพ

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านขา หมูที่ 6

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านดงน้อย หมูที่ 4
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาผู้
สูงอายุตําบลเมืองเพีย

5,000 5,000

โครงการแขงขันกีฬา
สร้างความสามัคคีภาย
ในเทศบาลตําบลเมือง
เพีย

10,000 10,000

โครงการจัดงานปฏิบัติ
ธรรมวิปัสนากรรมฐาน

30,000 30,000

โครงการจัดงานพิธีวัน
มาฆบูชา

5,000 5,000

โครงการจัดงานพิธีวัน
วิสาขบูชา

5,000 5,000

โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

40,000 40,000

โครงการสงทีมนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬา
ประชาชนกุดจับคัพ

20,000 20,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านขา หมูที่ 6

5,000 5,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านดงน้อย หมูที่ 4

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านโสแก หมูที่ 5

โครงการสืบสาน
ประเพณีหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

โครงการคลองสวยน้ําใส
ใสใจสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ ให้แกกลุม
เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค 
กระบือ

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพตําบลเมือง
เพีย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
ประเพณีบุญมหาชาติ 
บ้านโสแก หมูที่ 5

5,000 5,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

10,000 10,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
ใสใจสิ่งแวดล้อม

10,000 10,000

โครงการจัดฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ด้าน
การเลี้ยงสัตว์ ให้แกกลุม
เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค 
กระบือ

10,000 10,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชน เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย

20,000 20,000

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพตําบลเมือง
เพีย

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 571,029

วัสดุกอสร้าง 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 155,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 105,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุกีฬา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
เทพกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

5,000 5,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 591,029

วัสดุกอสร้าง 45,000 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 55,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 175,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 115,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุอื่น 100,000

วัสดุกีฬา 20,000 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 ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
บริการประชาชน 
เทศบาลตําบลเมืองเพีย 
บ้านศรีวิลัย หมูที่ 10

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
สุขภาพชุมชน บ้านขา 
หมูที่ 6

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

80,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

3,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างอาคาร
บริการประชาชน 
เทศบาลตําบลเมืองเพีย 
บ้านศรีวิลัย หมูที่ 10

350,000 350,000

โครงการกอสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ศูนย์
สุขภาพชุมชน บ้านขา 
หมูที่ 6

150,000 150,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเปลือย บ้าน
ศรีวิลัย หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา  ซอย
สามัคคี  หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา ซอยสุข
เกษม  หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา ซอยอู
สําราญ  หมูที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านดงน้อย ซอย
ปันถม หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านโนนเมือง 
ซอยสนธยาประชาคม  
หมูที่ 8
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหนองเปลือย บ้าน
ศรีวิลัย หมูที่ 10

240,000 240,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา  ซอย
สามัคคี  หมูที่ 6

88,000 88,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา ซอยสุข
เกษม  หมูที่ 6

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านขา ซอยอู
สําราญ  หมูที่ 6

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านดงน้อย ซอย
ปันถม หมูที่ 4

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านโนนเมือง 
ซอยสนธยาประชาคม  
หมูที่ 8

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านโนนสําราญ  
ซอยข้างโรงสี   หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านเพีย ถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านศรีวิลัย  ซอย
หน้าเทศบาล  หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหัวขัว ซอยปี
ยืน  หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหัวขัว ซอย
สุขสมบูรณ์ หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหัวขัว - ทุงนาเงิน 
หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านโนนสําราญ  
ซอยข้างโรงสี   หมูที่ 9

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านเพีย ถนน
ทรายคลอง หมูที่ 1

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านศรีวิลัย  ซอย
หน้าเทศบาล  หมูที่ 10

270,000 270,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหัวขัว ซอยปี
ยืน  หมูที่ 2

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมูบ้านหัวขัว ซอย
สุขสมบูรณ์ หมูที่ 2

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านหัวขัว - ทุงนาเงิน 
หมูที่ 2

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
กลมระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลือพัฒนา บ้านคํา
เจริญ หมูที่ 12

โครงการกอสร้างวางทอ
กลมระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้านขา 
-บ้านกาน  หมูที่ 6

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ดงน้อย 2  บ้านดงน้อย 
หมูที่ 4 โดยวิธีเสริมผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างวางทอ
กลมระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยลือพัฒนา บ้านคํา
เจริญ หมูที่ 12

300,000 300,000

โครงการกอสร้างวางทอ
กลมระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายบ้านขา 
-บ้านกาน  หมูที่ 6

200,000 200,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ดงน้อย 2  บ้านดงน้อย 
หมูที่ 4 โดยวิธีเสริมผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงถนนลาดยาง
ซอยคุ้มกลางพัฒนา 
บ้านโสกแก หมูที่ 5 โดย
วิธีเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอกุดจับ

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

231,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

260,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงถนนลาดยาง
ซอยคุ้มกลางพัฒนา 
บ้านโสกแก หมูที่ 5 โดย
วิธีเสริมผิวจราจรลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (แบบ 
OVERLAY)

300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอําเภอกุดจับ

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านขา หมู 6

231,000

โครงการอุดหนุนอาหาร
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โรงเรียน บ้านดงน้อย 
หมู 4

260,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคํา
เจริญ หมู 5

390,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านขา  หมูที่  6

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านคําเจริญ
 หมูที่ 12

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านดงเค็ง 
 หมูที่ 11

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านดงน้อย  หมู
ที่  4

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
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7,000
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สุดาฯ บ้านคําเจริญ
 หมูที่ 12
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ที่  4
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วันที่พิมพ์ : 22/8/2565  15:58:10 หน้า : 38/50

281

Windows10
Textbox



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโนนเมือง  
หมูที่  8

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโนนสําราญ  
หมูที่  9

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านเพีย หมูที่ 1

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านศรีวิลัย
 หมูที่ 10

7,000

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโสกแก  หมู
ที่  5

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านหัวขัว  หมูที่  
2

7,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านขา หมูที่  6

6,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านคําเจริญ หมู
ที่  12

6,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านดงเค็ง หมูที่  
11

6,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
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 4

6,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโนนเมือง 
หมูที่  8

6,000
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โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
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6,000
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สุดาฯ บ้านหัวขัว หมูที่  
2

6,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านขา  หมูที่ 6

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านคําเจริญ  หมูที่ 12

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านศรีวิลัย หมูที่ 
 10

6,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านโสกแก หมูที่ 
 5

6,000

โครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ บ้านหัวขัว หมูที่  
2

6,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านขา  หมูที่ 6

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านคําเจริญ  หมูที่ 12

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงเค็ง  หมูที่ 11

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงน้อย  หมูที่ 4

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนเมือง  หมูที่ 8

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนสําราญ  หมูที่ 
9

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเพีย  หมูที่ 1

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านศรีวิลัย  หมูที่ 10

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงเค็ง  หมูที่ 11

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านดงน้อย  หมูที่ 4

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนเมือง  หมูที่ 8

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโนนสําราญ  หมูที่ 
9

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านเพีย  หมูที่ 1

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านศรีวิลัย  หมูที่ 10

7,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโสกแก  หมูที่ 5

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านหัวขัว  หมูที่ 2

7,000

รวม 9,404,851 11,197,910 894,240 4,470,119 615,400 50,000 1,478,640 573,520
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านโสกแก  หมูที่ 5

7,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
บ้านหัวขัว  หมูที่ 2

7,000

รวม 250,000 5,110,320 55,000 34,100,000
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