
อําเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ของ

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียง

เรื�อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.  2565

เทศบาลตําบลเวียง





เทศบาลตําบลเวียง
เขต/อําเภอ ไชยา    จังหวัดสุราษฎรธานี

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

หมู 2 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  ซอย-  ถนนรักษนรกิจ  แขวง/ตําบล เวียง
  เขต/อําเภอ ไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  84110

พื้นที่ 31.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,771 คน
ชาย 1,811 คน

หญิง 1,960 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 0.00 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ านวน 0   บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 0 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน จ านวน 1,478,861.81 บาท

งบลงทนุ จ านวน 557,400 บาท

งบด าเนนิงาน จ านวน 3,735,732.96 บาท

งบบคุลากร จ านวน 8,801,645.66 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 20,180,095.41 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง จ านวน 5,606,454.98 บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป 11,268,648.00 บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีรั่ฐบาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค ์จ านวน 73,080.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 13,051,475.35 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 775,920.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 590,244.26 บาท

หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต 215,719.60 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 108,977.68 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

(1) รายรับจรงิ จ านวน 26,932,819.57 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 921,834.68 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวโ้ดยยังไมไ่ดก้อ่หนี้ผกูพัน จ านวน - โครงการ รวม -    บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน -   บาท

1.1.3 เงนิทนุส ารองเงนิสะสม จ านวน 12,436,387.21 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้ันเงนิไวแ้บบกอ่หนี้ผกูพันและยังไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน - โครงการ        

รวม- บาท

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 30,777,366.49 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 12,934,675.72 บาท

           บัดนี้ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารของเทศบาลต าบลเวยีง จะไดเ้สนอรา่งเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีตอ่สภาเทศบาลต าบลเวยีงอกีครัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผูบ้รหิารเทศบาลต าบลเวยีงจงึขอชีแ้จง

ใหท้า่นประธานและสมาชกิทกุทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอ่ไปนี้

1. สถานะการคลงั (ณ วนัทีจ่ดัท ารา่งงบประมาณรายจา่ยประจ าปี)

1.1 งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี

สถานะการเงนิ ดังนี้

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทา่นประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลต าบลเวยีง



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 920,443.48 2,288,000.00 2,285,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

223,914.90 255,500.00 255,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 221,506.69 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

982,689.00 1,000,000.00 1,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 451,260.00 415,000.00 418,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,185.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,800,999.07 4,159,000.00 4,159,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,093,611.29 15,721,000.00 15,721,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,093,611.29 15,721,000.00 15,721,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,820,527.00 13,120,000.00 14,120,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,820,527.00 13,120,000.00 14,120,000.00

รวม 29,715,137.36 33,000,000.00 34,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 6,516,297.47 7,559,878.00 8,346,110.00

งบบุคลากร 10,346,340.24 12,356,340.00 13,201,240.00

งบดําเนินงาน 3,271,363.99 6,925,482.00 8,473,250.00

งบลงทุน 1,779,480.00 4,621,300.00 2,185,400.00

งบเงินอุดหนุน 1,365,280.00 1,512,000.00 1,764,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 23,278,761.70 33,000,000.00 34,000,000.00



อ าเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

สว่นที ่2

เทศบญัญตั ิ

เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลต าบลเวยีง



อ าเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

สว่นที ่2

เทศบญัญตั ิ

เร ือ่ง

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลต าบลเวยีง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,914,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 541,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,548,350

แผนงานสาธารณสุข 689,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 508,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,251,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 415,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,822,000

แผนงานการพาณิชย 925,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,346,110

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,346,110 8,346,110
    งบกลาง 8,346,110 8,346,110

รวม 8,346,110 8,346,110

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,272,740 402,700 1,945,700 355,000 7,976,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,648,100 402,700 1,945,700 355,000 5,351,500

งบดําเนินงาน 1,830,000 70,000 891,000 73,000 2,864,000
    ค่าตอบแทน 809,000 70,000 283,000 73,000 1,235,000

    ค่าใช้สอย 444,000 0 425,000 0 869,000

    ค่าวัสดุ 272,000 0 160,000 0 432,000

    ค่าสาธารณูปโภค 305,000 0 23,000 0 328,000

งบลงทุน 0 0 44,400 0 44,400
    ค่าครุภัณฑ 0 0 44,400 0 44,400

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000
    รายจ่ายอื่น 30,000 0 0 0 30,000

รวม 7,132,740 472,700 2,881,100 428,000 10,914,540

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 446,000 446,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 446,000 446,000

งบดําเนินงาน 95,000 95,000
    ค่าตอบแทน 43,000 43,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 32,000 32,000

รวม 541,000 541,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 211,000 1,663,100 1,874,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 211,000 1,663,100 1,874,100

งบดําเนินงาน 87,000 1,823,250 1,910,250
    ค่าตอบแทน 22,000 15,000 37,000

    ค่าใช้สอย 55,000 753,250 808,250

    ค่าวัสดุ 10,000 1,035,000 1,045,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,764,000 1,764,000
    เงินอุดหนุน 0 1,764,000 1,764,000

รวม 298,000 5,250,350 5,548,350

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 275,000 275,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 275,000 275,000

งบดําเนินงาน 397,000 397,000
    ค่าตอบแทน 167,000 167,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 17,000 17,000
    ค่าครุภัณฑ 17,000 17,000

รวม 689,000 689,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 409,000 409,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,000 409,000

งบดําเนินงาน 99,000 99,000
    ค่าตอบแทน 89,000 89,000

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000

รวม 508,000 508,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 751,000 751,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 751,000 751,000

งบดําเนินงาน 1,060,000 440,000 1,500,000
    ค่าใช้สอย 160,000 200,000 360,000

    ค่าวัสดุ 900,000 200,000 1,100,000

    ค่าตอบแทน 0 40,000 40,000

รวม 1,060,000 1,191,000 2,251,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 415,000 415,000
    ค่าใช้สอย 415,000 415,000

รวม 415,000 415,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,190,000 1,190,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,190,000 1,190,000

งบดําเนินงาน 508,000 508,000
    ค่าตอบแทน 270,000 270,000

    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

    ค่าวัสดุ 55,000 55,000

    ค่าสาธารณูปโภค 13,000 13,000

งบลงทุน 2,124,000 2,124,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,124,000 2,124,000

รวม 3,822,000 3,822,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 280,000 280,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 280,000 280,000

งบดําเนินงาน 645,000 645,000
    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

    ค่าวัสดุ 115,000 115,000

    ค่าสาธารณูปโภค 400,000 400,000

รวม 925,000 925,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,063,800.20 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 69,539.05 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 123,311.15 1,500,000.00 -9.33 % 1,360,000.00
     ภาษีป้าย 659,991.00 672,559.00 663,000.00 20.66 % 800,000.00
     อากรรังนกอีแอ่น 50,413.00 124,573.33 125,000.00 0.00 % 125,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 2,843,743.25 920,443.48 2,288,000.00 2,285,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 3,036.10 2,298.90 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 162,680.00 176,340.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

900.00 3,900.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

380.00 480.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,654.00 5,791.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,270.00 1,590.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,270.00 6,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 25,750.00 8,250.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 48,880.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

17,500.00 15,800.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

4,600.00 1,600.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 440.00 530.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 825.00 235.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 1,520.00 600.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 273,705.10 223,914.90 255,500.00 255,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 226,361.84 221,506.69 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 226,361.84 221,506.69 200,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 975,926.00 982,689.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 975,926.00 982,689.00 1,000,000.00 1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 556,000.00 433,000.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,560.00 18,260.00 15,000.00 20.00 % 18,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 564,560.00 451,260.00 415,000.00 418,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 1,185.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,185.00 500.00 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 626,430.95 603,204.26 620,000.00 0.00 % 620,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,649,973.09 7,107,183.07 7,600,000.00 0.00 % 7,600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,104,141.19 2,071,490.69 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 157,809.59 135,893.78 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,305,918.23 2,872,010.28 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 118,142.88 103,210.85 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 29,098.48 25,520.36 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,702,779.00 1,175,098.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,694,293.41 14,093,611.29 15,721,000.00 15,721,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,909,511.00 12,820,527.00 13,120,000.00 7.62 % 14,120,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,909,511.00 12,820,527.00 13,120,000.00 14,120,000.00
รวมทุกหมวด 33,488,100.60 29,715,137.36 33,000,000.00 34,000,000.00

วันที่พิมพ : 20/8/2564  08:42:20 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 2,285,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,360,000 บาท

ประมาณการน้อยกว่างบประมาณปที่ผ่านมา  

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา  

อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 125,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 255,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,000,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 418,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการมากกว่างบประมาณปที่ผ่านมา  

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,721,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 620,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

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

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับงบประมาณปที่ผ่านมา  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,120,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 14,120,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,348 113,391 141,000 2.48 % 144,500

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,106 5,147 6,000 0 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,904,100 5,008,800 5,444,400 1.43 % 5,522,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 747,200 789,600 967,200 2.23 % 988,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 19,000 30,000 0 % 30,000

เงินสํารองจาย 202,128 70,678 428,678 58.63 % 680,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 596,400

คาใช้จายในการจัดจราจร 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

32,215.15 35,466.47 34,500 -17.39 % 28,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง
อําเภอไชยา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 240,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเวียง

79,920 80,235 80,500 -1.23 % 79,510

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

383,980 393,980 596,400 -100 % 0

รวมงบกลาง 6,498,997.15 6,516,297.47 7,758,678 8,346,110
รวมงบกลาง 6,498,997.15 6,516,297.47 7,758,678 8,346,110
รวมงบกลาง 6,498,997.15 6,516,297.47 7,758,678 8,346,110

รวมแผนงานงบกลาง 6,498,997.15 6,516,297.47 7,758,678 8,346,110
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 695,520 610,520 13.92 % 695,520

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 198,720 0 % 198,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400 1,420,400 4.93 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,469,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,897,200 2,005,800 2,134,000 -13.87 % 1,838,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

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

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 498,120 497,736.07 535,000 3.66 % 554,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 79,380 71,406.33 66,000 -31.06 % 45,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,684,700 2,784,942.4 2,945,000 2,648,100
รวมงบบุคลากร 5,309,340 5,409,582.4 5,414,640 5,272,740

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

93,000 30,600 92,000 519.57 % 570,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 2,000 0 % 2,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 180,000 198,500 240,000 -20 % 192,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 13,200 13,200 24,300 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 286,200 242,300 373,300 809,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 103,480 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก 0 66,000 72,000 0 % 72,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ วัดทาแซก(ร้าง) 0 36,730 37,000 0 % 37,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 62,837 25,740 150,000 0 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 52,195.63 87,727 50,000 0 % 50,000

โครงการ เข้าวัดทําบุญอบอุนคุณธรรม 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการ สถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 
(Healthy Workplace)

0 0 85,000 -82.35 % 15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 370,000 -94.59 % 20,000

โครงการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางาน 
(Healthy Workplace)

0 1,380 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,690.41 11,873.13 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 236,203.04 229,450.13 919,500 444,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 125,189 96,559 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,910 6,296 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,700 13,200 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,530 35,670.1 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,850 24,030 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 213,179 175,755.1 230,000 272,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 168,514.46 204,832.22 220,000 0 % 220,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,440.78 6,535.56 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการไปรษณีย์ 17,467 39,445.2 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,847.6 17,847.6 25,000 0 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 211,269.84 268,660.58 305,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 946,851.88 916,165.81 1,827,800 1,830,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 7,500 0 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0 4,950 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 55,900 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 13,500 0 0 % 0

โต๊ะรองกราบพระ 0 1,500 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 18,000 0 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,900 61,450 0 0
รวมงบลงทุน 55,900 61,450 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการให้บริการของเทศบาล
ตําบลเวียง

0 0 25,000 20 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,312,091.88 6,387,198.21 7,267,440 7,132,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 402,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 402,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 402,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 3,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 472,700
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 941,400 1,065,837.67 1,294,500 10.24 % 1,427,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 3,201.78 0 0 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 425,760 381,320 408,500 4.94 % 428,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 33,840 35,740 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,443,000 1,528,099.45 1,793,000 1,945,700
รวมงบบุคลากร 1,443,000 1,528,099.45 1,793,000 1,945,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

7,200 6,350 70,000 185.71 % 200,000

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

คาเชาบ้าน 0 17,241 48,000 37.5 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 7,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,200 23,591 143,000 283,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 4,160 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 98,375.55 77,011 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2,160 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 100,000 150,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจ้างเหมาสํารวจภาคสนามเพื่อจัด
ทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 และนําเข้าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 300,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,500 3,150 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 105,035.55 184,321 285,000 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 43,451.3 63,316 100,000 0 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,110 38,750 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 72,561.3 102,066 160,000 160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,448.16 2,219.18 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,847.6 17,847.6 18,000 0 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,295.76 20,066.78 23,000 23,000
รวมงบดําเนินงาน 205,092.61 330,044.78 611,000 891,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เคาน์เตอร์สํานักงาน 0 74,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 2,400 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 9,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 44,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก 19,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 28,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ขาว-ดํา 0 2,430 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,400 76,430 0 44,400
รวมงบลงทุน 60,400 76,430 0 44,400

รวมงานบริหารงานคลัง 1,708,492.61 1,934,574.23 2,404,000 2,881,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 73,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 73,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 428,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,020,584.49 8,321,772.44 9,671,440 10,914,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,480 155,760 162,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 8,940 3,660 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 159,420 162,000 0
รวมงบบุคลากร 159,420 159,420 162,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 2,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 159,420 159,420 179,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 171,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 446,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 446,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 43,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 32,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 95,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 541,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 159,420 159,420 179,000 541,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 104,934.3 195,000 8.21 % 211,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 104,934.3 195,000 211,000
รวมงบบุคลากร 0 104,934.3 195,000 211,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 600 10,000 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 600 12,000 22,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 600 77,000 87,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดํา 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 19,600 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 125,134.3 272,000 298,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 862,680 911,640 967,000 11.94 % 1,082,500

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 50 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 251,280 325,404.13 390,000 4.26 % 406,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,140 46,003.46 53,500 -10.28 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,142,100 1,283,047.59 1,494,500 1,663,100
รวมงบบุคลากร 1,142,100 1,283,047.59 1,494,500 1,663,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

4,800 21,550 75,000 -86.67 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 9,600 26,350 80,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,636 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 19,900 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

571,428 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาจัดการเรียนการสอน)

0 129,200 153,000 0 % 153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 37,500 101,700 -4.42 % 97,200

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน)

0 239,540 441,000 5 % 463,050

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 2,000 400 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 624,964 406,240 727,700 753,250
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 300 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,651 20,000 4,900 % 1,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 442,830.96 549,401.92 896,782 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุการศึกษา 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 442,830.96 569,052.92 936,782 1,035,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 12,000 25 % 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,568 2,498.96 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,568 2,498.96 17,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,079,962.96 1,004,141.88 1,761,482 1,823,250

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการ ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสามสัก (อิชิตัน)

0 0 499,600 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สามสัก (อิชิตัน)

0 80,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 80,000 499,600 0
รวมงบลงทุน 0 80,000 499,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,368,000 1,365,280 1,512,000 16.67 % 1,764,000

รวมเงินอุดหนุน 1,368,000 1,365,280 1,512,000 1,764,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,368,000 1,365,280 1,512,000 1,764,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,590,062.96 3,732,469.47 5,267,582 5,250,350
รวมแผนงานการศึกษา 3,590,062.96 3,857,603.77 5,539,582 5,548,350

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 18,100 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 18,100 0
รวมงบบุคลากร 0 0 18,100 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 5,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 5,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 5,000 0 35,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,000 0 53,100 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 275,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 275,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 275,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 8.33 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 167,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 50,000

โครงการบริหารจัดการขยะตําบลเวียง 0 0 0 100 % 60,000

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

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 150,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,000 233.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 3,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 273,000 397,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 273,000 689,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 5,000 0 326,100 689,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 339,540 362,820 389,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,540 362,820 389,500 0
รวมงบบุคลากร 339,540 362,820 389,500 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

24,500 8,200 20,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 45,000 55,000 60,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,400 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 69,500 65,600 85,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 2,274 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 2,274 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 69,500 67,874 95,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 409,040 430,694 484,500 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 409,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 409,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 409,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000
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คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 89,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง ไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 99,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 508,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 409,040 430,694 484,500 508,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 282,300 403,744 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 10,500 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 173,496.9 0 0 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 25,935.6 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 402,300 613,676.5 0 0
รวมงบบุคลากร 402,300 613,676.5 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

45,000 20,500 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 32,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอก 75,200 46,697 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,314 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 87,014 46,697 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 24,997 24,997 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,980 14,900 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 34,977 39,897 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,284 0 0 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,613.5 8,859.6 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,897.5 10,143.6 0 0
รวมงบดําเนินงาน 176,888.5 129,237.6 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 5,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 28,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 22,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2564  08:44 หน้า : 28/43



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

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ สี 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 81,000 0 0
รวมงบลงทุน 28,500 81,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 607,688.5 823,914.1 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,012.5 20,000 700 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 0 4,012.5 20,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,255 42,050 130,000 553.85 % 850,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 29,255 42,050 180,000 900,000
รวมงบดําเนินงาน 29,255 46,062.5 200,000 1,060,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอ
ไชยา ตามโครงการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟ้าสาธารณะ สี่แยกไชยา เชื่อมตอ ตําบล
โมถาย

640,934.28 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 640,934.28 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 640,934.28 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 670,189.28 46,062.5 200,000 1,060,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 672,720 681,240 691,500 1.66 % 703,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 170,000 -71.76 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 720,720 729,240 861,500 751,000
รวมงบบุคลากร 720,720 729,240 861,500 751,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,400 40,000 -25 % 30,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,400 45,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000 31,960 200,000 -75 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,690 41,780 110,000 36.36 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 37,690 73,740 310,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 61,400 24,000 50,000 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,000 48,370.3 60,000 0 % 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 3,000 233.33 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 8,328 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 120,400 80,698.3 158,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 158,090 159,838.3 513,000 440,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 878,810 889,078.3 1,374,500 1,191,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,156,687.78 1,759,054.9 1,574,500 2,251,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1,875 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพเกษตรตําบล
เวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,875 0 20,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 1,875 0 20,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,875 0 20,000 40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,875 0 20,000 40,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 32,000 21,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 32,000 21,500 0
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 925.37 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 925.37 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 32,925.37 26,500 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 32,925.37 26,500 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 3,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอย
กระทงตําบลเวียง

0 56,430 55,500 62.16 % 90,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา วัน
วิสาขบูชา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

24,690 0 14,500 244.83 % 50,000

โครงการถวายเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 24,690 56,430 70,000 415,000
รวมงบดําเนินงาน 24,690 56,430 73,000 415,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 24,690 56,430 73,000 415,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 24,690 89,355.37 99,500 415,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 787,700 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 117,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 971,200 0
รวมงบบุคลากร 0 0 971,200 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 256,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยคางาน (คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 75,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 85,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 185,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 3,000 -100 % 0

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 13,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 529,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,500,200 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,000,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 124,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,190,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,190,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 101,600 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 101,600 0 270,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดเชยคางาน (คา K) 0 0 20,000 -100 % 0

คาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K)

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 650,000 -84.62 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 670,000 170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 55,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 13,000
รวมงบดําเนินงาน 0 101,600 670,000 508,000

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน  คสล. สายห้วยปลิง 
(ชวงที่ 2) หมูที่ 1

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเกาะกลม 
หมูที่ 5

0 0 497,900 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเกาะหิน
ลาย หมูที่ 5

490,000 490,000 487,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเขานางเอ 
หมูที่ 3

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายเขาสาย
หมอ หมูที่ 1

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายปลักขี้
ควาย แยก 1 หมูที่ 5

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายสามสัก-ใน
ตรอ หมูที่ 5

490,000 490,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด
พระบรมธาตุไชยา หมูที่ 3

495,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายห้วยปลิง 
หมูที่ 1

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเขาหัวช้าง 490,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรัง สายบอวัว 
หมูที่ 5

490,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังสายริมคลอง
ลอคอ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 127,000

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังสายวังคด 
หมูที่ 3

0 0 0 100 % 205,000

โครงการกอสร้างถนนดินลูกรังสายหนอง
เหมาพัฒนา หมูที่ 5

0 0 0 100 % 894,000

โครงการกอสร้างฝายน้ําล้นคลองเชิงสมอ 
หมูที่ 1

0 0 0 100 % 568,000

โครงการกอสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านในไร หมู 3

0 0 3,200,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนน สายเลียบคลองบ้าน
ในไร หมูที่ 3

0 481,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนาลึก หมู
ที่ 4

0 0 0 100 % 330,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,905,000 1,461,000 4,185,400 2,124,000
รวมงบลงทุน 4,905,000 1,461,000 4,185,400 2,124,000

รวมงานก่อสร้าง 4,905,000 1,562,600 4,855,400 3,822,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,905,000 1,562,600 6,355,600 3,822,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการเกษตร
ตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 20,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 20,000 0

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 126,960 131,520 233,000 7.94 % 251,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 34,700 -17.87 % 28,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,960 155,520 267,700 280,000
รวมงบบุคลากร 150,960 155,520 267,700 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 6,200 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 6,200 15,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 18,180 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 44,100 100,500 -0.5 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,020 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 20,200 44,100 110,500 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,717.6 2,636.1 15,000 0 % 15,000

วัสดุอื่น 1,037 46,110 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 3,754.6 48,746.1 115,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 356,408.1 327,397.65 388,000 3.09 % 400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 356,408.1 327,397.65 388,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 380,362.7 426,443.75 628,500 645,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปมน้ําซัมเมอร์ส 56,000 0 0 0 % 0

ปมน้ําซัมเมิร์ส 0 0 74,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,000 0 74,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงทอจายน้ําระบบประปา
หมูบ้าน สถานีบ้านในไร หมูที่ 3

283,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอจายน้ําระบบประปา
หมูบ้าน สถานีศาลาหมูบ้าน หมูที่ 4

497,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 780,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 836,000 0 74,900 0

รวมงานกิจการประปา 1,367,322.7 581,963.75 971,100 925,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,367,322.7 581,963.75 971,100 925,000

รวมทุกแผนงาน 27,138,680.08 23,278,761.7 33,000,000 34,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลเวียง

อําเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,346,110 บาท
งบกลาง รวม 8,346,110 บาท

งบกลาง รวม 8,346,110 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 144,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย เพื่อ
เป็นค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดยคํานวณได้ดังนี้  ค่า
จ้างตามงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จํานวน 2,880,060 บาท X ร้อยละ  5  =  144,003  บาท
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3) 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจําปี 2565
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
2) หนังสือสํานักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344
 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
3) หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว3882 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,522,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้ ตามประกาศเทศบาลตําบล
เวียง เรื่องรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกตาม
ช่วงอายุ  โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได  จํานวน 667 คน จํานวน 12 เดือน  
ประกอบด้วย
     - อายุ 60 - 69 ปี   จํานวน 318 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน
     - อายุ 70 - 79 ปี   จํานวน 194 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน
     - อายุ 80 - 89 ปี   จํานวน 107 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน
     - อายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน   48 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้อง
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ถิ่น พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตาม
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ฯ
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2032
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบํานาญจาก
หน่วยงานของรัฐ
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางวิธี
ปฏิบัติในการนําเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สําหรับ อปท.
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 988,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับเทศบาลตําบลเวียงแล้ว จํานวน 101 คน ดังนี้
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1. อายุ 18 ปีขึ้นไป จํานวน 93 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน
2. อายุต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 8 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน
ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแก้ไขปญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่รับเบี้ย
ความพิการ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตาม
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่ม
เติมฯ
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9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางวิธี
ปฏิบัติในการนําเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สําหรับ อปท.
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร จํานวน 5 คน ๆ
 ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 1
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 680,000 บาท

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิด
สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน เป็นต้น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส
.ท.ท.) 
ตามที่ได้กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาต
เป็นรายปีตามเกณฑที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดยพิจารณา
จากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่
เกิน  750,000  บาท โดยให้นํารายรับจริงตามข้างต้น x ร้อย
ละ 1/6 (0.00167) จําได้จําเงินที่ต้องชําระ (กรณีที่คํานวณแล้วได้
จุดทศนิยมมากกว่า 2 ตําแหน่ง ให้ตัดเหลือ 2 ตําแหน่ง
ซึ่งค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท
.) ประจําปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น รายรับรวมทั้ง
สิ้น = 45,816,267.78 - เงินอุดหนุน 28,828,258 = รายรับหลัง
หักเงินอุดหนุน 16,988,009.78 x 0.00167 = 28,369.98 บาท 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555  
2) ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
. 2556 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ราย
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 596,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
2) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยก
เว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน)  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  2559
  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21
 กรกฎาคม  2559  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 79,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เวียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (จํานวนประชากรที่ใช้ในการ
คํานวณ 3,519 คน ๆ ละ 45 บาท = 158,355 บาท) ดังนั้น
เทศบาลตําบลเวียงต้องนําส่งเงินสมทบกองทุนฯ ไม่น้อย
กว่า 79,177.50 บาท
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
8) หนังสือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11
 สุราษฎรธานี ที่ สปสช.9.40/ว.4609 ลว.22 กรกฎาคม 2564
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ลําดับที่ 4 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,132,740 บาท

งบบุคลากร รวม 5,272,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  331,200 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 364,320 บาท 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  ดังนี้
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก
เทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 115,920 บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  82,800 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธาน
สภา และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 149,040 บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 9,660
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,648,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,838,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสํานักปลัด จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่  22 เมษายน 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินค่า
ตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
4) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 25
 ลงวันที่ 7  มีนาคม 2559  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาลและหัวหน้า
ส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 554,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต  จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต  จํานวน 1 อัตรา 
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 1,830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 809,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 570,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปในงานบริหารทั่วไป 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
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ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่า
เบี้ยประชุม ค่าพาหนะของกรรมการ ฯ และค่าสมนาคุณ เช่น ค่า
ตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ ฯ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2558
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ และผู้บริหารท้องถิ่นฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 444,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
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จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําเว็บไซต  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  website
ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้
มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้าย
มาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจัดไว้ให้ ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม  ค่า
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  ค่า
ระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกาย
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ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะใช่สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า  ค่า
ใช่จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่า
ทรัพยสิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ  สิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพยสิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
ความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมัน
สัตว  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  ค่าติดตั้งโทรศัพท  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ    
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
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 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 72,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร(ยาม) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว1452 ลว.27
 พฤษภาคม 2541
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลว. 20 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559
4) หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120
 ลว.9 ธันวาคม 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ วัดท่าแซก(ร้าง) จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ธรณีสงฆวัดท่าแซก(ร้าง) เพื่อเป็นสํานักงาน
เทศบาลตําบลเวียง
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลว. 20 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559
3) หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 7120
 ลว.9 ธันวาคม 2559
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ 
3.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
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มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
4.  ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและให้หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  การประชุมราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป็นการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการภารกิจขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อนําผลจากการประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการ
ทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟงปญหาอุปสรรคหรือ
พิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขปญหาเฉพาะเรื่องร่วม
กัน ดังนี้
4.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
4.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4.5  การประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.6  การประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
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จ่ายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ    
7.  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่
น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ สถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางาน (Healthy Workplace) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่
น่าทํางาน (Healthy Workplace) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เช่น ค่าจัดทําบอรดอัตรากําลัง ค่าจัดทําบัตรประจําตัว
พนักงานฯ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการดูแลรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสํานักงาน ค่าจัดซื้อตู้
ยาสามัญและชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดัน
โลหิต ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 7
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลเวียงตามที่กฎหมายกําหนด  เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําหน่วย, ค่าจัดสถานที่, ค่าจ้างทําป้าย, ค่าพาหนะขนส่ง, ค่า
เช่าเต้นท/ฉากกั้น, ค่าบัตรเลือกตั้ง/เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง, บัตร
ตัวอย่าง, หีบบัตร, คูหา, สายรัด, แบบพิมพประจําหน่วย, แบบขีด
คะแนน, ค่าวัสดุ อุปกรณ, อุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
4) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต
 0014/7536 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  เรื่อง การเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ลด(สฎ
) 0002/ว113 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 5  ลําดับที่ 2
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ใน
งานบริหารทั่วไปที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่    
1.รถยนตบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต
ดีเซล  ฯลฯ
ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ ทะเบียน  กม7628 
2.กล้อง CCTV  ฯลฯ
3.คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล  ฯลฯ
และครุภัณฑอื่น ๆ 
4.ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณประกอบ 
หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 272,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ได้แก่  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํารวจ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมา
ชัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหล่อ
ลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ได้แก่ เคียว สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเลนโธส
 อวน(สําเร็จรูป) ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบมีด เชือก หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dise, Di
gital Video Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key board)  ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุอื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ได้แก่ มิเตอรน้ํา-ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด-ปิดแก๊ส อุปกรณ
บังคับสัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ในสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเวียง หมายเลข
โทรศัพท 077-431517
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย  ค่าฝากส่งไปรษณีย  ค่าบริการ
ไปรษณียตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่า
โทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ ในสํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
เวียง เช่น ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความพึงพอใจ ค่าวัสดุสํานัก
งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 6

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 472,700 บาท
งบบุคลากร รวม 402,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 402,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
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6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 3,000 บาท
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1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารงานคลัง รวม 2,881,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,945,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,945,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,427,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานในฝายบริหารงานคลัง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
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เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับ ดังนี้ 
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปี
ของพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในฝายบริหารงาน
คลัง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างและลูกจ้างใน
ฝายบริหารงานคลัง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง

งบดําเนินงาน รวม 891,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 283,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลในฝายบริหารงานคลัง 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 7,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทํา/ ถ่ายเอกสาร/ คัดสําเนา
เอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 , หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27
 มิถุนายน 2559, หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาลที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการจ้างเหมาสํารวจภาคสนามเพื่อจัดทําบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562 และนําเข้าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาสํารวจภาค
สนามเพื่อจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และนําเข้าระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําปี 2565 เช่น ค่าสํารวจ
การใช้ประโยชนที่ดิน ค่าสํารวจโรงเรือนพาณิชยกรรม ค่าสํารวจ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการจับพิกัดและถ่ายรูป ค่าสํารวจ
ป้ายการค้าตาง ๆ ค่านําเข้าข้อมูลเอกสารสิทธิ์และสํารวจการใช้
ประโยชนที่ดิน ค่านําเข้าข้อมูลโรงเรือนพาณิชยกรรม ค่าจัดทํา
แฟ้มและจัดทํารายการ ภดส ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้า 5 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ใน
งานบริหารงานคลังที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้
จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dise, Di
gital Video Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key board)  ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:44 หน้า : 51/127



ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสายโทรศัพท ฯลฯ ในกองคลัง เทศบาลตําบลเวียง หมาย
เลขโทรศัพท 077-380939
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน เพื่อค้นหาข้อมูล
สื่อสาร ประชาสัมพันธ เผยแพร่ผลการดําเนินงานและข้อมูลด้าน
สารสนเทศต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว้
(2) ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณและค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 428,000 บาท
งบบุคลากร รวม 355,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานในงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในจํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และ ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลในฝายบริหารงานคลัง โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 541,000 บาท

งบบุคลากร รวม 446,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และ ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในฝายบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:45 หน้า : 58/127



งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ใน
งานบริหารงานคลังที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร เครื่องถ่ายเอกสาร หรือค่าใช้
จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมา
ชัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dise, Di
gital Video Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key board)  ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ได้แก่ สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แท่นแบริเออร แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟ
หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบอง
ไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ
ยานพาหนะ  ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 298,000 บาท

งบบุคลากร รวม 211,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 211,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 211,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และ ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ตู้ โต๊ะ หรือค่าใช้
จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,250,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,663,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,663,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,082,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ในงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 2 อัตรา 
2. ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:45 หน้า : 68/127



เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แก่ครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน  2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 406,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เวียง  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
. 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:45 หน้า : 69/127



งบดําเนินงาน รวม 1,823,250 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156
 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 753,250 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเวียง จํานวน 2
 ศูนย ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ดังนี้ 
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 40 คน เป็น
เงิน 68,000 บาท 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 50 คน เป็น
เงิน 85,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)

จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดเทศบาลตําบล
เวียง จํานวน 2 ศูนย ดังนี้ 
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 40 คน เป็น
เงิน  40,700 บาท  
            - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 8,000 บาท
            - ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 8,000 บาท
            - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 12,000 บาท
            - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท /ปี เป็นเงิน 12,700 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 50 คน เป็น
เงิน 56,500 บาท ประกอบด้วย
            - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 10,000 บาท
            - ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 10,000 บาท
            - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 15,000 บาท
            - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท /ปี เป็นเงิน 21,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0812.2
/ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 3   
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

จํานวน 463,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดเทศบาลตําบลเวียง ในอัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี้
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 40 คน  เป็น
เงิน 205,800 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 50 คน เป็น
เงิน 257,250 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0812.2
/ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ คอมพิวเตอร ปริ้นเตอร ตู้ โต๊ะ อุปกรณระบบ DLTV 
หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าวัสดุ รวม 1,035,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
      เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็ก (ศพด.) สังกัดเทศบาลตําบล
เวียง จํานวน 2 ศูนย ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  172,458  บาท ดังนี้
     1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 40
 คน เป็นเงิน 76,648 บาท  
     2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก จํานวน 50 คน เป็น
เงิน 95,810 บาท 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โดยเฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)
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- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ลําดับที่ 5

2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน  804,804 บาท ประกอบด้วย
     1) โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 240 คน เป็น
เงิน 459,888 บาท
     2) โรงเรียนบ้านสามสัก จํานวน 180 คน เป็นเงิน 344,916
 บาท
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (โดยเฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ลําดับที่ 6

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โอ่งน้ํา ที่นอน ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ จํานวน 22,738 บาท
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dise, Di
gital Video Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key board)  ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ หุ่นเพื่อการศึกษา แบบ
จําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดาน
ลื่นพลาสติก(สไลเตอรพลาสติก)  เบาะยืนหยุ่น กระดาน
ไวทบอรด ขาตั้ง(กระกานดํา) แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลเวียง จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระ
บรมธาตุไชยา และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด  

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทพื้นฐานหมายเลข 077-435366
 ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพระบรมธาตุ
ไชยา และหมายเลข 077-435553 ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก ค่าโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลข
หมายโทรศัพท ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ในสํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลเวียง หมายเลขโทรศัพท 077-435553
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด    
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,764,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,764,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับ
เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2
 โรงเรียน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน 
1. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา จํานวน 240 คน เป็น
เงิน 1,008,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านสามสัก จํานวน 180 คน เป็นเงิน 756,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0812.2
/ว3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 หรือตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98
 ลําดับที่ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 689,000 บาท

งบบุคลากร รวม 275,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 275,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และ ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 397,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2
 ราย ๆ ละ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,000 บาท เป็นค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง เป็นต้น
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
   

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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โครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ-เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  ได้แก่ ค่าสํารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว, ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณในการฉีด  เป็น
ต้น
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลว. 1 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลว.10 เมษายน 2561
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว
 2072 ลว.5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ ว
 4052 ลว. 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ ว 4524 ลว. 7 พฤศจิกายน 2562
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ลําดับที่ 3
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โครงการบริหารจัดการขยะตําบลเวียง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ตําบลเวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม ค่าจัดซื้อถังขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 r\พ.ศ.2564 หน้า 2 ลําดับที่  2

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข จํานวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การอบรมให้ความรู้, ค่าวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ลําดับที่ 4     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก่ ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ต่างๆ เลือด สายยาง ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง พร้อมอุปกรณประกอบ ราคา17,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 508,000 บาท

งบบุคลากร รวม 409,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 409,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
     3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และ ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบดําเนินงาน รวม 99,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,060,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งกรณีที่เทศบาลตําบลเวียงไม่สามารถดําเนินการได้
เอง เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ จ้างรถ
แบ็กโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธที่สําคัญต่างๆ  ค่า
จ้างเหมาแผ้วถางรักษาไหล่ถนนในสายทางของเทศบาล และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 900,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ได้แก่  เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสํารวจ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณประปา ท่อต่างๆ ท่อ
น้ําบาล ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,191,000 บาท
งบบุคลากร รวม 751,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 703,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างในงานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล จํานวน 5 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา 
2. คนงานทั่วไปประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:45 หน้า : 96/127



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจํานวน 4
 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทั่วไปประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา    
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

1. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จ้าง  
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมา
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ฝง กลบ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปรับ
ปรุงบ่อขยะ ฯลฯ    
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
     3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     4) หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ในงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ได้แก่ 
1. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6559 สุราษฎรธานี
2. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4654 สุราษฎรธานี
หรือค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ได้แก่ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัดช ล็อคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมา
ชัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหล่อ
ลื่น ฯลฯ สําหรับ 
1. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-6559 สุราษฎรธานี
2. รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4654 สุราษฎรธานี
และรถอื่น
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก่ ชุด
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร เครื่องวัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ต่างๆ เลือด สายยาง ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ม่รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ใส่สารเคมี วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น ได้แก่ การทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น, การจัดทําแผนการดําเนินงาน และการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เป็น
ต้น
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
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อํานาจ ให่แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ
.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อม
โยงและบุรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้อง
ถิ่นแบบบูรณาการ  
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ  
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87
 ลําดับที่ 9 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรตําบลเวียงตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าตอบ
แทนวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2553  เรื่อง  การส่ง
เสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ฉบับ
ที่  2 พ.ศ.2564   หน้า  1  ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน
ธรรมสวนะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ ค่าเอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ ฯลฯ
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที่ 3
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โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงตําบลเวียง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันลอยกระทงตําบลเวียง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เช่น เงินรางวัลการประกวดกระทง, เงินรางวัลการ
ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมประเพณีลอยกระทง, ค่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด, ค่าเช่า
เต็นท โต๊ะ เก้าอี้ และเวทีกลาง, ค่าไฟฟ้า แสง เสียง และอุปกรณ
อื่น ๆ , ค่าตอบแทนพิธีกร, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135
 ลําดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2565 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณในการเตรียม
งาน กิจกรรม เล่นเกมส, ค่าของขวัญและของรางวัล, ค่าจ้างเหมา
เต็นท เวที เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้, ค่าป้ายประชาสัมพันธ, ค่าใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 102
 ลําดับที่ 1
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โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญทาง
ศาสนา วันวิสาขบูชา ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา ค่าเช่าเต้นท ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดบูทส ค่าอาหาร ฯลฯ
 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 3 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดงานสืบ
สานอนุรักษประเพณีสงกรานต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, ค่าป้ายโครงการ, ค่าเช่า
เต็นท, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตกแต่งจัดสถานที่พร้อมดอกไม้สด
พวงมาลัยคล้องมือและดอกมะลิสด, ค่าใช้จ่ายพิธีกรรมทาง
ศาสนา  ฯลฯ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136
 ลําดับที่ 2
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โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถวายเทียน
พรรษา ประจําปี 2565 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที่ 4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,822,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,190,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,190,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานในงานบริหารทั่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
2. วิศกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา    
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของหัวหน้า
ส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานทั่วไป)  จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559, ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงิน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา จํานวน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1
 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ : 7/9/2564  10:11:45 หน้า : 110/127



งบดําเนินงาน รวม 508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้าน 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)   
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2532
4) หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0408/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกาคม 2541
5) หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
6) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะ
รัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2555
7) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวัน
ที่ 5  มีนาคม 2561
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 643 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสํารับ
ยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนน คสล
. และถนนลาดยาง และเสริมดินริมตลิ่งคันคลองภายในหมู่บ้านที่
ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
- โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง  
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ได้แก่  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม่บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรา
ยาง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ  น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Dise, Di
gital Video Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วย
ประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ(Key board)  ฯลฯ
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการอื่นกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท ค่าบํารุง
รักษาสาย ฯลฯ ในสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลเวียง หมายเลข
โทรศัพท 077-228326
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  - หรือตาม
กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ ค่า
โทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)  ฯลฯ ในสํานักงาน
ปลัด เทศบาลตําบลเวียง 
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 2,124,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,124,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองเชิงสมอ หมู่ที่ 1 จํานวน 568,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองเชิงสมอ หมู่ที่ 1 ตําบล
เวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี      
โดยทําการก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล. ขนาดกว้าง 10.00 ม
. สูง 2.50 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ (518520 E , 1038035 N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 10 ลําดับที่ 8

โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายริมคลองล่อคอ หมู่ที่ 3 จํานวน 127,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนดินลูกรังสายริมคลองล่อคอ หมู่ที่ 3
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี     
โดยทําการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155
 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลเวียง
จุดเริ่มต้นโครงการ (520752 E , 1037540 N)  
จุดสิ้นสุดโครงการ (520795 E , 1037687 N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 8 ลําดับที่ 4

โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายวังคด หมู่ที่ 3 จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนดินลูกรังสายวังคด หมู่ที่ 3 ตําบล
เวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี     
โดยทําการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300
 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลเวียง
จุดเริ่มต้นโครงการ (518870 E , 1036126 N)  
จุดสิ้นสุดโครงการ (519147 E , 1036181 N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 2 ลําดับที่ 3
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โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหนองเหมาพัฒนา หมู่ที่ 5 จํานวน 894,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนดินลูกรังสายหนองเหมาพัฒนา หมู่ที่ 5
 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี     
โดยทําการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลเวียง
จุดเริ่มต้นโครงการ (516710 E , 1039197 N)  
จุดสิ้นสุดโครงการ (517125 E , 1038370 N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 9 ลําดับที่ 6

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนาลึก หมู่ที่ 4 จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. สายนาลึก รหัสทางหลวงท้อง
ถิ่น สฎ.127-29  หมู่ที่ 4 ตําบลเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี     
โดยทําการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 920 ตารางเมตร  ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลตําบลเวียง
จุดเริ่มต้นโครงการ (520403 E , 1038250 N)  
จุดสิ้นสุดโครงการ (520621 E , 1038169 N)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 พ.ศ. 2564 หน้า 8 ลําดับที่ 5
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 925,000 บาท

งบบุคลากร รวม 280,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปในงานกิจการประปา จํานวน 2 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามที่
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการกําหนด ดังนี้
1. พนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
ประปา จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในงานกิจการประปา จํานวน 2
 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามที่ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
กําหนด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการ
ประปา จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- หรือตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ  หรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ให้ความ
ช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ  ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําเว็บไซต  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  website
ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการ
เดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือ
เปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถ
เดินทางไปได้  ทั้งนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป็น
เหตุ  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความ
สะดวกขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้
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มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถาน
ที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตวที่อาจเป็นพาหะนําโรคร้าย
มาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบ้านพักที่องคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นจัดไว้ให้ ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายในการเป็น
สมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือ
พิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม  ค่า
บริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัด  ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน และวิทยุ  ค่า
ระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยกเว้นค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกาย
ของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะใช่สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า  ค่า
ใช่จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่า
ทรัพยสิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ  สิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบน้ํา ค่าบริการกําจัดปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพยสิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างออก
แบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทําระบบแผนที่ภาษี, ค่าจ้างทนาย
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ความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทําหมัน
สัตว  ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ  ค่าติดตั้งโทรศัพท  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพทพ่วงภาย
ใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ    
- โดยปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ห
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ลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หรือตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินที่ใช้ในงาน
กิจการประปาที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้
1. รถจักรยานยนต ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ทะเบียน 1
กฌ2780
2. รถจักรยานยนต เครื่องยนตเบนซิน 
ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ ทะเบียน คพร210
และค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินอื่น ๆ ที่ใช้ในงาน
กิจการ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี น้ํามันหล่อลื่นต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว.20 มิถุนายน 2559
     2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559 
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลว. 20 มิถุนายน 2559 
     หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น วัสดุอุปกรณประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเวียง เช่น ท่อพีวีซี ท่อพีอี ท่อ
เหล็ก ข้อต่อต่าง ๆ กาว มิเตอรวัดน้ํา ทรายกรองระบบชนิด
ต่างๆ คลอรีน ปูนขาว วัสดุอุปกรณไฟฟ้า ระบบแผงควบคุมการ
ผลิตน้ําต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นวัสดุอื่น ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลว.20 มิถุนายน 2559, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว.27
 มิถุนายน 2559 หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายชําระเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับระบบผลิตน้ําประปาหมู่บ้าน ที่
อยู่ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเวียง 
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกําที่เกี่ยวข้อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,500

เงินสํารองจาย 680,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 988,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,522,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัด
จราจร

30,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

28,500

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น

240,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

596,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเวียง

79,510

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

144,500

เงินสํารองจาย 680,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 988,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,522,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัด
จราจร

30,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

28,500

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น

240,000

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

596,400

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเวียง

79,510
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 983,300 171,000 406,600 703,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,022,700 275,000 1,293,500 275,000 409,000

เงินประจําตําแหนง 168,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

93,500 48,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 354,000 30,000 30,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 124,000 251,500 2,639,400

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,000,000 7,275,200

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 28,500 242,000

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 50,000 536,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

29,000 3,000 2,000 2,000 2,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

803,000 5,000 30,000 130,000 10,000 30,000

คาเบี้ยประชุม 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

42,000 5,000 5,000 5,000 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 10,000 15,000 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000

คาจ้างเหมาบริการ 65,000

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 68,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 10,000 1,218,000

คาเบี้ยประชุม 2,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 10,000 345,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 210,000

คาจ้างเหมาบริการ 100,000 165,000

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก

72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (K)

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ วัดทา
แซก(ร้าง)

37,000

คาใช้จายในการเดินทาง 
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000 10,000 80,000 10,000

โครงการ สถานที่ทํางาน
นาอยูนาทํางาน 
(Healthy Workplace)

15,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดเชยคางานกอสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (K)

20,000 20,000

คาเชาที่ธรณีสงฆ์ วัดทา
แซก(ร้าง)

37,000

คาใช้จายในการเดินทาง 
ไปราชการ

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 300,000

โครงการ สถานที่ทํางาน
นาอยูนาทํางาน 
(Healthy Workplace)

15,000

โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,000

โครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทงตําบลเวียง

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา วัน
วิสาขบูชา

โครงการจัดงานสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจ้างเหมา
สํารวจภาคสนามเพื่อจัด
ทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 และนํา
เข้าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

โครงการถวายเทียน
พรรษา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีวันลอย
กระทงตําบลเวียง

90,000 90,000

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญทางศาสนา วัน
วิสาขบูชา

200,000 200,000

โครงการจัดงานสืบ
สานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

50,000 50,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจ้างเหมา
สํารวจภาคสนามเพื่อจัด
ทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 และนํา
เข้าระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

300,000

โครงการถวายเทียน
พรรษา

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะตําบลเวียง

60,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน)

153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

97,200

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

463,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะตําบลเวียง

60,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

100,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคา
จัดการเรียนการสอน)

153,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาใช้
จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)

97,200

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)

463,050
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพเกษตรตําบลเวียง
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 5,000 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,000,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 850,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 5,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 2,000 30,000

วัสดุอื่น 2,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

43,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพเกษตรตําบลเวียง
ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 50,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุการศึกษา 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 155,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,010,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,000 125,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 855,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 155,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 257,000

วัสดุอื่น 100,000 102,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 3,000 23,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 53,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 220,000 15,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

รถจักรยานยนต์ 44,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายริมคลองลอ
คอ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายวังคด หมูที่ 
3

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายหนองเหมา
พัฒนา หมูที่ 5

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นคลองเชิงสมอ หมูที่ 
1
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค คาไฟฟ้า 400,000 635,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน

17,000

รถจักรยานยนต์ 44,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายริมคลองลอ
คอ หมูที่ 3

127,000 127,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายวังคด หมูที่ 
3

205,000 205,000

โครงการกอสร้างถนน
ดินลูกรังสายหนองเหมา
พัฒนา หมูที่ 5

894,000 894,000

โครงการกอสร้างฝายน้ํา
ล้นคลองเชิงสมอ หมูที่ 
1

568,000 568,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  13:35:07 หน้า : 16/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายนาลึก หมูที่ 4

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,764,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

30,000

รวม 8,346,110 10,914,540 541,000 5,548,350 689,000 508,000 2,251,000 40,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  13:35:07 หน้า : 17/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายนาลึก หมูที่ 4

330,000 330,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,764,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอ
การให้บริการของ
เทศบาลตําบลเวียง

30,000

รวม 415,000 3,822,000 925,000 34,000,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2564  13:35:07 หน้า : 18/18
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