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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลพิมำย
อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 78,605,803 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 17,047,997 บาท
งบกลาง 17,047,997 บาท

งบกลาง 17,047,997 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 425,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจและพนักงำนจ้ำงท่ัวไป เทศบำลต ำบลพิมำย ในอัตรำร้อยละ
ห้ำของค่ำจ้ำง
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2558
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวำคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 17,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตำมพระรำชบัญญัติ
เงินทุนเงินทดแทน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 น ำส่งเงินสมทบเข้ำกองทุน
เงินทดแทนเป็นรำยปี ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงโดยประมำณ
ท้ังปี
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เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 12,000,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำย
ได้แก่ผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยเงินอุดหนุนส ำหรับ
สนับสนุนกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุท่ีมีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2552 และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้แล้ว โดยจ่ำยอัตรำเบ้ียยังชีพรำยเดือน
แบบข้ันบันไดส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 
600 บำท อำยุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บำท อำยุ 80 - 89 ปี จะ
ได้รับ 800 บำท และอำยุ 90 ปีข้ึนไป จะได้รับ 1,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2552 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 118 
ล ำดับท่ี 1

เบ้ียยังชีพควำมพิกำร 2,400,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำง
สังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยเงิน
อุดหนุนส ำหรับสนับสนุนสงเครำะห์เบ้ียควำมพิกำร ท่ีมีสิทธิตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอข้ึนทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเบ้ียควำมพิกำรไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว โดยคน
พิกำรท่ีมีสิทธิจะได้รับเบ้ียควำมพิกำรคนละ 800 บำทต่อเดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2553 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 118
ล ำดับท่ี 2
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เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุน
กำรสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท ำกำร
วินิจฉัยแล้ว และมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดท้ิง ขำดผู้
อุปกำระดูแล ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเองได้ คนละ 500 
บำทต่อเดือนครบ 12 เดือน (ไม่เกิน 10 คน)
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 118 
ล ำดับท่ี 3

เงินส ำรองจ่ำย 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจ ำเป็นต้องรีบ
ด ำเนินกำร และเป็นภำรกิจของเทศบำล หรือกรณีต้ังประมำณ
รำยจ่ำยไว้ แต่ไม่เพียงพอจ่ำยตำมควำมเหมำะสม ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2563

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

ค่ำช ำระภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำช ำระภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงซ่ึงเป็นทรัพย์สินของ
เทศบำล
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
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ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจรำจร 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจรำจร โดยจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรจรำจรท่ี
ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟ
จรำจร ป้ำยจรำจร กระจกโค้ง กระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร เป็น
ต้น
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลงวันท่ี 28 
มิถุนำยน 2562

ค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 61,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับค่ำบ ำรุง
สมำคม พ.ศ.2555 และระเบียบข้อบังคับสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 กำรช ำระค่ำบ ำรุงสมำคมในอัตรำ
ร้อยละหน่ึงส่วนหกของรำยรับจริงในปีท่ีล่วงมำแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ 
เงินอุดหนุนทุกประเภท) ท้ังน้ีไม่เกิน 750,000 บำท ตำมข้อบังคับ
สันนิบำตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.) 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
เงิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ
ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
17) พ.ศ.2562
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 1,142,997 บำท

เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  
(ก.บ.ท.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
-พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2556
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2563
-กฏกระทรวง กำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2563 ให้ค ำนวณต้ังจ่ำยในอัตรำร้อยละสำม ของ
ประมำณกำรรำยรับงบประมำณท่ัวไปประจ ำปียกเว้นประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจำคและเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.) 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี ตำมเง่ือนไขของส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/
ว 1263 ลว.30 พ.ค. 2557 เร่ืองแจ้งประกำศเก่ียวกับหลักเกณฑ์
กำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่ำท ำศพ กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำน
เทศบำล  เสียชีวิตระหว่ำงรับรำชกำร 

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่ำท ำศพ กรณีพนักงำนจ้ำงเสียชีวิต
ระหว่ำงรับรำชกำร 

เงินช่วยค่ำท ำศพลูกจ้ำงประจ ำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่ำท ำศพ กรณีลูกจ้ำงประจ ำ เสียชีวิต
ระหว่ำงรับรำชกำร 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป 10,511,865 บาท
งบบุคลากร 6,604,965 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 บาท
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 725,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรีตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง     แยกรำยละเอียด ดังน้ี
(1)เงินเดือน ของนำยกเทศมนตรี  ในอัตรำเดือนละ 28,800 บำท 
จ ำนวน 12 เดือน 
(2)เงินเดือนรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือนละ 15,840 บำท/คน 
รวม 2 คน จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ของนำยกเทศมนตรี และ
รองนำยกเทศมนตรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รอง
ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ีย
ประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียด ดังน้ี
(1)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี  ในอัตรำเดือนละ 
6,000 จ ำนวน 12 เดือน
(2)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี ในอัตรำเดือน
ละ 4,500 บำท/คน รวม 2 คน จ ำนวน 12 เดือน
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จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนพิเศษของนำยกเทศมนตรี และรอง
นำยกเทศมนตรี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รอง
ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ีย
ประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  แยกรำยละเอียดดังน้ี
(1)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ ใน
อัตรำเดือนละ 6,000 บำท จ ำนวน 12 เดือน      
(2)ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ 
ในอัตรำเดือนละ 4,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

207,360 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร / ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของนำยกเทศมนตรี รอง
นำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  
สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียดดังน้ี
(1)ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ 10,080 บำท จ ำนวน 12 เดือน
(2) ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ 7,200 บำท จ ำนวน 12 เดือน
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1,555,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล ประธำนสภำ รอง
ประธำนสภำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงิน
ค่ำตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืน ของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำ
เทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรเทศบำล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือส่ังกำรต่ำง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องแยกรำยละเอียดดังน้ี
(1)ค่ำตอบแทนของประธำนสภำเทศบำล จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำ
เดือนละ 15,840 บำท จ ำนวน 12 เดือน  
(2)ค่ำตอบแทนรองประธำนสภำฯ จ ำนวน 1 อัตรำ ในอัตรำเดือน
ละ 12,960 บำท จ ำนวน    12 เดือน  
(3)ค่ำตอบแทนของคณะสมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 10 อัตรำ ใน
อัตรำเดือนละ 10,080 บำท จ ำนวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,756,645 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 2,824,605 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 138,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำง ๆของพนักงำน จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏ
ในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน 
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 186,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 572,040 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 36,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน  

งบด าเนินงาน 3,876,900 บาท
ค่าตอบแทน 335,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

ค่ำเบ้ียประชุม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรสำมัญ  คณะกรรมกำร
วิสำมัญ คณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำเทศบำล ในกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล ประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ 
ฯลฯตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุม
สภำท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 
105  โดยอำศัยหลักเกณฑ์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
เงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี สมำชิกสภำเทศบำล ท่ีด ำรง
ต ำแหน่งประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำท่ีด ำรงต ำแหน่งรอง
ประธำนสภำ สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยเงินค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำร
หรือคณะอนุกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรท่ีได้รับ
แต่งต้ังตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือส่ังกำรท่ีเก่ียวข้อง

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงท่ีมำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ในกรณีท่ีมีงำนเร่งด่วนและมีค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ท่ี
มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญท่ีมีสิทธิได้
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน

เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลให้แก่พนักงำนจ้ำง

ค่าใช้สอย 2,826,400 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 1,596,400 บำท

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำทรัพย์สิน รวมถึงเงินท่ีต้องจ่ำยพร้อมกับกำรเช่ำ
ทรัพย์สิน เช่น ค่ำเช่ำรถยนต์ ค่ำเช่ำอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง ค่ำเช่ำท่ีดิน 
ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ ยกเว้นค่ำเช่ำบ้ำนและค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรรับรองและพิธีกำร 80,000 บำท

1.ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถ่ินหรือคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 20,000 บำท หรือคณะอนุกรรมกำร เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
ส ำหรับจัดเล้ียงรับรองกำรประชุมสภำท้องถ่ิน กำรประชุม
คณะกรรมกำร กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร และเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เก่ียวข้องท้ังภำยในและภำยนอกสถำนท่ี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
2.ค่ำเล้ียงรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ ำนวน 
60,000 บำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ให้ต้ังจ่ำยได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้จริงในปีท่ีล่วงมำ โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดสะสมและเงินท่ีมีผู้
อุทิศให้ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฏำคม 2548 เร่ือง กำรต้ังงบประมำณและกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำรับรอง หรือท่ีรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำของรำงวัลหรือเงินรำงวัลในกำรตอบแทนแก่บุคคล
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีท ำคุณประโยชน์ให้กับเทศบำล เช่น ใบ
ประกำศเกียรติคุณ โล่ หรือในกำรจัดกำรอบรมสัมมนำและพิธีกำร
ต่ำง ๆ 

ค่ำจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้และพวงมำลำ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซ้ือพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำ
ดอกไม้และพวงมำลำในงำนฉลองชัยชนะท่ำนท้ำวสุรนำรี งำนถวำย
บังคมพระบรมรูปทรงม้ำและงำนอ่ืนเท่ำท่ีจ ำเป็น
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับผู้ประสบภัย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน ส ำหรับ
ผู้ประสบภัยจำกรถของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินและ
อ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 
4) พ.ศ.2561

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

โครงกำรจัดกิจกรรม วันท้องถ่ินไทย 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันท้องถ่ิน
ไทย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจัดนิทรรศกำร ส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำของขวัญหรือของรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 145ล ำดับ
ท่ี 21 
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จ ำนวน

โครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันเทศบำล 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทน ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 137
ล ำดับท่ี 4

โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี 300,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนรัฐพิธี งำนรำชพิธี
ต่ำงๆ งำนเทิดพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ งำนวัน
ส ำคัญ ต่ำง ๆ  งำนพิธีต่ำงๆ งำนจัดนิทรรศกำร เช่น กำรจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  กำรจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำพระบรม
รำชินี กำรจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปี
หลวง กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
ควำมจงรักภักดีและเทิดทูนในองค์พระมหำกษัตริย์ของปวงชนชำว
ไทย  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2564                                 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2670) หน้ำท่ี 144
ล ำดับท่ี 20 
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โครงกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำร
ฝึกอบรมประชุมสัมนำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำเช่ำท่ี
พัก ค่ำลงทะเบียน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆท่ีจ ำเป็น                                       -เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557       
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 144 
ล ำดับท่ี 18

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ในสังกัด ด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกับกำรฝึกอบรมประชุมสัมนำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
พำหนะและ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557       
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 138
ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ในสังกัดด้ำนกำรจัดกำร องค์ควำมรู้ 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด
ด้ำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกับกำรฝึกอบรมประชุมสัมนำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
พำหนะและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557       
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 139
ล ำดับท่ี 8

โครงกำรเลือกต้ังนำยกเทศมนตรี 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกต้ัง
นำยกเทศมนตรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง 
ๆ หีบบัตร คูหำ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีท่ี
ช่วยเหลืองำนเลือกต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีนับคะแนน ค่ำเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ์ ค่ำประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกับกำรเลือกต้ัง รวมถึงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรป้องกัน (หน้ำกำกอนำมัย Face Shield เจ
ลล้ำงมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น ในกรณีกำรจัดกำรเลือกต้ังภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1705 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 
0014/ว 582 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 141
ล ำดับท่ี 11
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โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกต้ัง สมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ หีบ
บัตร คูหำ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง เจ้ำหน้ำท่ี
ท่ีช่วยเหลืองำนเลือกต้ัง เจ้ำหน้ำท่ีนับคะแนน ค่ำเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ์ ค่ำประชำสัมพันธ์กำรเลือกต้ัง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกับกำรเลือกต้ัง รวมถึงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้ในกำรป้องกัน (หน้ำกำกอนำมัย Face Shield เจ
ลล้ำงมือ แอลกอฮอล์) เป็นต้น ในกรณีกำรจัดกำรเลือกต้ังภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2561
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
1705 ลงวันท่ี 20 มีนำคม 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต 
0014/ว 582 ลงวันท่ี 16 กรกฏำคม 2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 141
ล ำดับท่ี 12

โครงกำรอบรมและดูงำน คณะผู้บริหำรสมำชิกสภำเทศบำล 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและดูงำนคณะ
ผู้บริหำรสมำชิกสภำเทศบำล โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกับกำรฝึกอบรมประชุมสัมนำ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม  ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำลงทะเบียน ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ
พำหนะและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น                        -เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557       
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 141
ล ำดับท่ี 10
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 350,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 

ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 80,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป  พู่กัน  
สี กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 365,500 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของอำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพิ
มำย และค่ำกระแสไฟฟ้ำอ่ืน ๆ ท่ีส่วนรำชกำรของเทศบำล
รับผิดชอบดูแล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น 
ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี
 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำ ของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพิมำยและค่ำ
น้ ำประปำอ่ืน ๆ ทีส่วนรำชกำรของเทศบำลรับผิดชอบดูแล รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนและค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ในกำร
ติดต่อรำชกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี
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ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 40,000 บำท
เพ่ือจ่ำยค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ,ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ,ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ,ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม  เช่น  ค่ำโทรภำพ 
(โทรสำร)  ค่ำเทเลกซ์  ค่ำวิทยุติดตำมตัว  ค่ำวิทยุส่ือสำร  ค่ำ
ส่ือสำรผ่ำนดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำส่ือสำรอ่ืนๆเช่น  ค่ำเคเบ้ิลทีวี  ค่ำ
เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม  เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ
กำรใช้บริกำร

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 5,500 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต์และค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนส ำนักทะเบียนอ ำเภอพิมำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับส ำนักทะเบียนอ ำเภอพิมำย เป็นค่ำ
กระแสไฟฟ้ำส ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศของส ำนักทะเบียนอ ำเภอพิมำย
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 146ล ำดับ
ท่ี 23
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 551,140 บาท
งบบุคลากร 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 422,640 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 422,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 125,000 บาท
ค่าตอบแทน 35,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 60,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557
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จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 30,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

งบลงทุน 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 3,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว 3,500 บำท

เพ่ือจัดซ้ือจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว รำยละเอียดตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานบริหารงานคลัง 3,872,160 บาท
งบบุคลากร 2,825,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,825,160 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 1,903,320 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน จ ำนวนอัตรำ
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 771,120 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 69,420 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 978,000 บาท
ค่าตอบแทน 164,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงท่ีมำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ในกรณีท่ีมีงำนเร่งด่วนและมีค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่ำเช่ำบ้ำน 54,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ พนักงำนเทศบำล ท่ี
มีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 655,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ
เทศบำลต ำบลพิมำย

200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบำลต ำบลพิมำย เช่น 
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีจัดเก็บข้อมูล ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-พระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนท่ีภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตำมพระรำชบัญญัติภำษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2562
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 136 
ล ำดับท่ี 2

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 370,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเต็มใจ ใน
กำรช ำระภำษี

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมเต็มใจในกำรช ำระภำษี เช่น 
ค่ำตอบแทน ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 23(1) (2) (3)
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 136
ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 159,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป  พู่กัน  
สี กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

งบลงทุน 69,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 69,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1*(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยว่ำ 19 น้ิว)

44,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1*(จอ
แสดงภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 2 เคร่ือง มำตรฐำนตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 10,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง มำตรฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เศรษฐกิจและสังคม 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ ำนวน 
1 เคร่ือง มำตรฐำนตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ
และสังคม 



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 266,490 บาท
งบบุคลากร 266,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 266,490 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 266,490 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ 470,360 บาท

งบบุคลากร 447,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 447,360 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 146,640 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน จ ำนวนอัตรำ
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 254,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 25,020 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 23,000 บาท
ค่าใช้สอย 15,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 8,000 บาท
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  วัสดุส้ินเปลือง 
รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ  เช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดต้ัง  อำทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ น้ ำมันจำรบี น้ ำมันเคร่ือง 
ถ่ำน ก๊ำสฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป  พู่กัน  
สี กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,738,925 บาท
งบบุคลากร 1,583,925 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,583,925 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 223,425 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 21,300 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำน จ ำนวนอัตรำ
ตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 
12 เดือน 

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,267,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 1,027,000 บาท
ค่าตอบแทน 70,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

45,000 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศำ(เงินรำงวัล
ประจ ำปี) ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557
2. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนท่ีเสียไปให้แก่อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยหรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมกฎหมำย ตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด จ ำนวน 40,000 บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญปกติ
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 641,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 271,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกำลปีใหม่ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฯ เช่น ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรต้ังจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลปีใหม่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2525 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตำม พรบ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 147ล ำดับ
ท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฯ เช่น ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรต้ังจุดตรวจบริกำรประชำชนในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยำยน 2557
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3892 ลง
วันท่ี 28 มิถุนำยน 2562
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2525 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
-เป็นไปตำม พรบ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 147ล ำดับ
ท่ี 2

โครงกำรฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทำ สำธำรณภัย (อุทกภัย , วำต
ภัย,อัคคีภัยและภัย อ่ืน ๆ )

20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยต่ำงๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วำตภัย หรือสำธำรณภัยอ่ืนๆ 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรด ำเนิน
โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำรฯ
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16(29) กำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 148 
ล ำดับท่ี 5 
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมชุด ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบลพิมำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฝึกอบรม 
ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติเทศบำลต ำบลพิมำยประกอบด้วย ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนและส ำหรับพิธีกำร ค่ำพำหนะ
ประเภทต่ำง ๆ ส ำหรับกำรเดินทำงไปฝึกอบรมและดูงำน ค่ำเคร่ือง
แต่งกำยของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ค่ำตอบแทน
วิทยำกรหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับกำรฝึกอบรม 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0229/ว
7367 ลงวันท่ี 4 ธันวำคม 2562
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5329 ลง
วันท่ี 26 ธันวำคม 2562
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0808.2/ว440 ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 149 
ล ำดับท่ี 8

โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฝึกอบรม
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนและส ำหรับพิธีกำร ค่ำพำหนะประเภท
ต่ำง ๆ ส ำหรับกำรเดินทำงไปฝึกอบรมและดูงำน ค่ำเคร่ืองแต่งกำย
ของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ค่ำตอบแทนวิทยำกรหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
โครงกำร                -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557                                               
           -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 
182 ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ประกอบด้วย ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนและส ำหรับพิธีกำร ค่ำพำหนะ
ประเภทต่ำง ๆ ส ำหรับกำรเดินทำง  ค่ำตอบแทนวิทยำกรหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
โครงกำร
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 147ล ำดับท่ี
 4

โครงกำรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16(30) กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 151 
ล ำดับท่ี 12
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรอบรมป้องกันกำร จมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรอบรม
ป้องกันกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี เช่น ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 148ล ำดับ
ท่ี 6

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 261,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์แลอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุกำรเกษตร 50,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพันธ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์กำรเกษตร
ต่ำง ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงำน 
เส้ือ กำงเกง ผ้ำ เคร่ืองหมำยต่ำง ๆ ถุงเท้ำ/ถุงมือ รองเท้ำ เข็มขัด 
หมวก ผ้ำผูกคอ เส้ือสะท้อนแสง เส้ือชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกัน
ไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิงประเภทวัสดุส้ินเปลือง
รำยจ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุเช่น ค่ำขนส่ง  ค่ำภำษี  ค่ำ
ประกันภัย  ค่ำติดต้ัง   อำทิเช่น ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง น้ ำยำ
เคมีดับเพลิง ฯลฯ
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รวม

จ ำนวน
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ค่าสาธารณูปโภค 55,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของอำคำรป้องกันฯ และห้องประชุม
หินทรำย เทศบำลต ำบลพิมำย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน 
เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี 

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของอำคำรป้องกันฯ และห้องประชุมหิน
ทรำย เทศบำลต ำบลพิมำย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน 
เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี

งบลงทุน 128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 128,000 บาท
ครุภัณฑ์กำรเกษตร

เคร่ืองสูบน้ ำแบบท่อสูบน้ ำพญำนำค 98,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบท่อสูบน้ ำพญำนำค จ ำนวน 1 เคร่ือง 
รำยละเอียดตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์             -เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 280 ล ำดับท่ี 17

เล่ือยโซ่ยนต์ 30,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรำกฏใน
บัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์แต่มีควำมจ ำเป็นต้องซ้ือเพ่ือใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 279 ล ำดับ
ท่ี 14
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,377,730 บาท

งบบุคลากร 1,247,730 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,247,730 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 856,890 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 276,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 54,840 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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งบด าเนินงาน 130,000 บาท
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้
พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงท่ีมำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ในกรณีท่ีมีงำนเร่งด่วนและมีค ำส่ังให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

ค่าใช้สอย 65,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
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ค่าวัสดุ 55,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป  พู่กัน  
สี กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,279,086 บาท
งบบุคลากร 943,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 943,200 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 661,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินวิทยฐำนะ 42,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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รวม
รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 4,234,086 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่าใช้สอย 365,250 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 76,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

โครงกำรประกันคุณภำพ ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลพิ
มำย

10,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประกันคุณภำพภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพิมำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
เคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจัด
นิทรรศกำร ส่ิงพิมพ์ ค่ำของขวัญ ของรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ี
เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 108ล ำดับ
ท่ี 11
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบลพิมำย 20,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำมำตรฐำนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลพิมำย เช่น ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจัดนิทรรศกำร ส่ิงพิมพ์ วัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำของขวัญของรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)            หน้ำท่ี 
106   ล ำดับท่ี 7

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 239,250 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ  ดังน้ี
1.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  51,000 บำท (รำยหัวในอัตรำ 
1,700 บำท/ปี) (30 คน1,700)
2.ค่ำหนังสือเรียน จ ำนวน 6,000 บำท อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 
(30 คน x 200 )
3.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  จ ำนวน 6,000 บำท อัตรำคนละ 200 บำท/
ปี (30 คน x 200 )
4.ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน จ ำนวน 9,000 บำท อัตรำคนละ 300 
บำท/ปี (30 คน x 300 ) 
5.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  จ ำนวน 12,900 บำท อัตรำคนละ 
430 บำท/ปี (30 คน x 430 )
6.ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพิมำย  
จ ำนวน  154,350 บำท  ในอัตรำม้ือละ 21 บำท  จ ำนวน 30 คน 
จ ำนวน 245 วัน
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 103  
ล ำดับท่ี 2
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 3,798,836 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,763,836 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน 10,000 บำท เช่น 
ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  
ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับ
กล่ิน  กระดำษช ำระ  สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)
-ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล จ ำนวน 57,486 บำท 
จัดสรรส ำหรับเด็กอำยุ 2-5 ปี ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลพิมำย จ ำนวน 30 คน อัตรำจัดสรรคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 
260 วัน (ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)
-โรงเรียนกุลโน จ ำนวน 1,377,748 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) จัดสรรส ำหรับเด็ก ป.1-ป.6 
จ ำนวน 719 คน อัตรำจัดสรรคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน 
(ใช้ข้อมูลจ ำนวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)
-โรงเรียนอนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย จ ำนวน 2,318,602 บำท เพ่ือจ่ำย
เป็นค่ำอำหำรเสริม(นม) จัดสรรส ำหรับเด็ก ป.1-ป.6 จ ำนวน 1,210 
คน อัตรำจัดสรรคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน (ใช้ข้อมูลจ ำนวน
เด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 104 
ล ำดับท่ี 3

วัสดุก่อสร้ำง 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 65,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพิ
มำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่นค่ำบริกำร ค่ำภำษี

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพิ
มำย รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์พ้ืนฐำนและโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีใช้ในกำร
ติดต่อรำชกำรและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

งบเงินอุดหนุน 8,101,800 บาท
เงินอุดหนุน 8,101,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรอุดหนุนอำหำรกลำงวัน 8,101,800 บำท
1.อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนกุลโน จ ำนวน 3,019,800.- บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กโรงเรียนกุลโนจัดสรร
ส ำหรับเด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 จ ำนวน 719 คน อัตรำม้ือละ 
21 บำท จ ำนวน 200 วัน  จัดสรรร้อยละ100  (ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี
10 มิถุนำยน 2565)
2.อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนอนุบำลสุริยำอุทัยพิมำย  จ ำนวน 
5,082,000.-บำท
 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กโรงเรียนสุริยำอุทัยพิมำย
จัดสรรส ำหรับเด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 จ ำนวน 1,210 คน 
อัตรำม้ือละ 21 บำท จ ำนวน 200 วัน  จัดสรรร้อยละ100  (ใช้
ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน 2565)
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 103 
ล ำดับท่ี 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,458,360 บาท

งบบุคลากร 1,050,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,050,360 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 590,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 399,960 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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งบด าเนินงาน 408,000 บาท
ค่าตอบแทน 82,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำเช่ำบ้ำน 72,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้สอย 156,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 86,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 30,000 บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
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ค่าวัสดุ 140,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้ำง 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 2,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป  พู่กัน  
สี กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของอำคำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
เทศบำลต ำบลพิมำย และค่ำกระแสไฟฟ้ำอ่ืน ๆ ท่ีกองสำธำรณสุขฯ 
รับผิดชอบดูแล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น 
ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี  

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล
ต ำบลพิมำย และค่ำน้ ำประปำอ่ืน ๆ ท่ีกองสำธำรณสุขฯ รับผิดชอบ
ดูแล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร  ค่ำภำษี

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 1,269,850 บาท
งบบุคลากร 659,850 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 659,850 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 266,490 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 381,360 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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งบด าเนินงาน 310,000 บาท
ค่าตอบแทน 165,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

155,000 บำท

1.เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศำ(เงินรำงวัล
ประจ ำปี) ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถ่ิน จ ำนวน 5,000 บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถ่ินให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพ่ึงพิงในระยะ
ยำว และอัตรำค่ำตอบแทนอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด จ ำนวน 150,000 บำท
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562
 

ค่ำเช่ำบ้ำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้สอย 140,000 บาท
รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ
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โครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ผู้สูงอำยุแห่งชำติ 40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน ค่ำพำหนะและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 113ล ำดับ
ท่ี 4

โครงกำรวิทยำลัยวัยหวำน พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 100,000 บำท

 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวิทยำลัยวัยหวำน พัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย 
ค่ำพำหนะ ค่ำสถำนท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
ในกำรด ำเนินโครงกำร
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 112 
ล ำดับท่ี 2

ค่าวัสดุ 5,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค และอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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งบเงินอุดหนุน 300,000 บาท
เงินอุดหนุน 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน

โครงกำรอุดหนุนส ำหรับ กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน  สำธำรณสุข  (หมำยเหตุ : จ ำนวน 15 ชุมชน ชุมชน
ละ  20,000 บำท)

300,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรชุมชน/หมู่บ้ำน ท่ีจัดท ำ
โครงกำรขอรับงบประมำณส ำหรับด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุขในกรอบวงเงินชุมชน/หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563
-หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภำคม 2563
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 114 
ล ำดับท่ี 5

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 497,490 บาท
งบบุคลากร 386,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 386,490 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 266,490 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 111,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
ค่ำเช่ำบ้ำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้สอย 86,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 76,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค และอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 534,840 บาท

งบบุคลากร 354,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 354,840 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 354,840 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 170,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ
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ค่าใช้สอย 140,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 5,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557
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โครงกำรช่วยเหลือ ประชำชนท่ีได้รับควำม เดือดร้อน 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนท่ีได้รับ
ควำมเดือดร้อน หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรงชีพ 
โดยอำจให้เป็นส่ิงของหรือจ่ำยเป็นเงินหรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
เพ่ือให้กำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี สงเครำะห์
ครอบครัวผู้ยำกไร้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ไร้ท่ีพ่ึงในเขต
เทศบำลต ำบลพิมำย 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
-เป็นไปตำมระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำร
สงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึง พ.ศ.2552
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2565

โครงกำรป้องกันและ แก้ไขปัญหำควำมรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และ 
ครอบครัว

30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ี
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 119 
ล ำดับท่ี 7
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โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และ
ผู้ด้อยโอกำส

30,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต เด็ก 
สตรี ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์
ผู้ป่วยท่ียำกไร้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 119 
ล ำดับท่ี  8

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 25,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

งบเงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงกำรอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วย เหลือประชำชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถำนท่ีกลำง)

10,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(สถำนท่ีกลำง) 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยเป็นเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(สถำนท่ีกลำง)
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ.2563
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2560
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 119 
ล ำดับท่ี 9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน 200,000 บาท

เงินอุดหนุน 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ

โครงกำรอุดหนุนกำรขยำยเขตประปำในเขตเทศบำลต ำบลพิมำย 150,000 บำท
เพ่ืออุดหนุนให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพิมำย เพ่ือ
ด ำเนินกำรขยำยเขตประปำ
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2565

โครงกำรอุดหนุนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและไฟสำธำรณะในเขต
เทศบำลต ำบลพิมำย

50,000 บำท

เพ่ืออุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำพิมำย เพ่ือด ำเนินกำร
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำและไฟฟ้ำสำธำรณะ
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 158 ล ำดับ
ท่ี 1

งานสวนสาธารณะ 616,800 บาท
งบบุคลากร 136,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 136,800 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 112,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 24,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 480,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่าใช้สอย 390,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 330,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
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ค่าวัสดุ 60,000 บาท
วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพันธ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์กำรเกษตร
ต่ำง ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 25,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำมิเตอร์สวนสำธำรณะต่ำง ๆ ท่ีอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลพิมำย

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของสวนสำธำรณะต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในควำม
รับผิดชอบของเทศบำลต ำบลพิมำย

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 6,038,000 บาท
งบบุคลากร 1,152,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,152,200 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 214,560 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 266,760 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ัง
จ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 602,880 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 68,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำนจ้ำง ผู้ปฏิบัติงำนท่ี
มีลักษณะเป็นกำรเส่ียงภัยต่อสุขภำพ 
-ประกำศ ก.ท.เร่ือง มำตรฐำนท่ัวไปเก่ียวกับเงินเพ่ิมส ำหรับพนักงำน
จ้ำงผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรเส่ียงภัยต่อสุขภำพ พ.ศ.2564 
ลงวันท่ี 25 สิงหำคม 2564
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอำจจ่ำยได้ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2564



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 4,885,800 บาท
ค่าตอบแทน 50,800 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 4,800 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 3,750,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 3,500,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรพิมำยเมืองสะอำด (Big Cleaning day) 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพิมำยเมืองสะอำด(Big 
Cleaning day) โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 120 
ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำร คัดแยกขยะ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยก
ขยะ  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจัดกำร
ฝึกอบรม  ประชุมสัมมนำ  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำตอบแทน  และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มำตรำ 16(17) กำรรักษำ
ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560  
-ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรจัดกำรมูลฝอย พ.ศ.2560  
ลงวันท่ี 18 ตุลำคม 2560
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 172ล ำดับ
ท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ ถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำถัง
ขยะอินทรีย์ครัวเรือน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำถังขยะอินทรีย์ ค่ำวัสดุ อุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ี
จ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 172 
ล ำดับท่ี 2

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 1,025,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี
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จ ำนวน
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จ ำนวน

จ ำนวน
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จ ำนวน

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค และอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพันธ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุเพำะช ำ อุปกรณ์กำรเกษตร
ต่ำง ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น รองเท้ำบูท เส้ือคลุม ถุงมือ 
หมวก และอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำสถำนท่ีก ำจัดขยะเทศบำลต ำบลพิมำย 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำสถำนท่ีก ำจัดขยะเทศบำลต ำบลพิมำย 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

งานบ าบัดน้ าเสีย 33,000 บาท
งบด าเนินงาน 33,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรคลองสวยน้ ำใส ไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ ำ  ล ำคลอง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรคลองสวยน้ ำใส ไม่ท้ิง
ขยะลงแม่น้ ำล ำคลอง โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกับกำรจัดกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  มำตรำ 16(2) กำรจัดให้มี
และบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2560  
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกรำคม 2558
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 173 
ล ำดับท่ี 4 

ค่าสาธารณูปโภค 3,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 3,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำกังหันบ ำบัดน้ ำเสียและสถำนท่ี
ปฏิบัติงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 732,720 บาท

งบบุคลากร 387,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 387,720 บาท
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 375,720 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 345,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 320,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 70,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดกิจกรรม กำรประกวดส้มต ำ- ผัดหม่ีพิมำย 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมกำร
ประกวดส้มต ำ-ผัดหม่ีพิมำย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพำหนะและ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 57ล ำดับท่ี
 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำ ท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจ้ำงนักเรียน/นักศึกษำ
ท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย กำรจัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำตอบแทนนักเรียน/นักศึกษำท ำงำน
ในช่วงปิดภำคเรียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ50(7) ส่งเสริมกำร
พัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี 
มท 0891.4 /ว497 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2550
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 123ล ำดับ
ท่ี 3

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอำชีพ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอำชีพ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำร
ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มำตรำ 16 (6) กำร
ส่งเสริม กำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรม และ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 175
ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงตำมแนว พระรำชด ำริ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัด
ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติกำร ศึกษำดูงำน ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอบรมและส่งเสริมกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกับด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำพำหนะ
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรฝึกอบรม และ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 124 
ล ำดับท่ี 6

 
โครงกำรสนับสนุนกำร ด ำเนินงำนของคณะ กรรมกำรพัฒนำสตรี ชุมชน 50,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจัดฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติกำร ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำพำหนะ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำม พรบ.เทศบำล พ.ศ.2496 มำตรำ 50(7)ส่งเสริมกำร
พัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2565
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 560,000 บาท

งบด าเนินงาน 560,000 บาท
ค่าใช้สอย 560,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำร่วม แข่งขันกีฬำประชำชน 
ระหว่ำงองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินอ ำเภอพิมำย

100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำและส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำประชำชนระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ ำเภอพิมำย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์กีฬำในกำร
แข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 127ล ำดับท่ี
 3
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรแข่งขันกีฬำ อนุบำลเทศบำล 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำอนุบำล
เทศบำลต ำบลพิมำย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทน
กรรมกำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์กีฬำในกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำ
สถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 127
ล ำดับท่ี 2

โครงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำตะกร้อ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำตะกร้อ โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม 
ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬำในกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของ
รำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 130
ล ำดับท่ี 9
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำเปตอง 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเปตอง โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม 
ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุ
อุปกรณ์กีฬำในกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของ
รำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 130 
ล ำดับท่ี 10

โครงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำฟุตซอล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร
เคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์
วัสดุอุปกรณ์กีฬำในกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของ
รำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 129
ล ำดับท่ี 6
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬำวอลเลย์บอล 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำ
วอลเลย์บอล โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์กีฬำในกำรแข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำ
ของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 129 
ล ำดับท่ี 7

โครงกำรจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชำติ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในกำรด ำเนินโครงกำร ค่ำ
ของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 127
ล ำดับท่ี 1
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดกีฬำภำยในเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกีฬำภำยในเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์กีฬำในกำร
แข่งขัน ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 131
ล ำดับท่ี 12

โครงกำรสนับสนุนนักกีฬำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันใน ระดับอ ำเภอ จังหวัด 
และในระดับประเทศ

40,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในระดับอ ำเภอ จังหวัด และในระดับประเทศ  
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 176 
ล ำดับท่ี 1
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,436,000 บาท
งบด าเนินงาน 1,436,000 บาท

ค่าใช้สอย 1,436,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 36,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรจัดงำนฉลอง ชัยชนะท่ำนท้ำวสุรนำรี 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนฉลองชัยชนะ
ท่ำนท้ำวสุรนำรี โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในพิธีสงฆ์ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำ
สถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล เงินสนับสนุนขบวนแห่ ค่ำจัดท ำ
รถขบวนแห่ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 58 ล ำดับ
ท่ี 3
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริมวันส ำคัญของพระพุทธศำสนำ 1,000,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสัปดำห์ส่งเสริม
วันส ำคัญของพระพุทธศำสนำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในพิธีสงฆ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
เคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล เงิน
สนับสนุนขบวนแห่ ค่ำจัดท ำรถขบวนแห่ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ี
จ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 59ล ำดับท่ี
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โครงกำรจัดงำนสัปดำห์สืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสัปดำห์สืบสำน
ประเพณีสงกรำนต์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
สงฆ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำ
รับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล เงินสนับสนุนขบวนแห่
และผู้เข้ำประกวดนำงสงกรำนต์ ค่ำจัดท ำรถขบวนแห่ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 59 ล ำดับ
ท่ี 5
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดงำนสืบสำน ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณี
วันข้ึนปีใหม่ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในพิธีสงฆ์  
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 59 ล ำดับ
ท่ี 7

โครงกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง 100,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนสัปดำห์สืบสำน
ประเพณีลอยกระทง โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในพิธี
สงฆ์ ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำ
รับรอง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำเช่ำสถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล เงินสนับสนุนขบวนแห่
และผู้เข้ำประกวดนำงสงกรำนต์ ค่ำจัดท ำรถขบวนแห่ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 58ล ำดับท่ี
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จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึก ในกำรร่วมอนุรักษ์ โบรำณสถำน 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
ร่วมอนุรักษ์โบรำณสถำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำรเผยแพร่
ควำมรู้เก่ียวกับโบรำณสถำนและเก็บรวบรวมข้อมูลภำพถ่ำยท่ี
เก่ียวข้องกับโบรำณสถำน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 159
ล ำดับท่ี 2

โครงกำรอนุรักษ์มรดกไทย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์มรดกไทย โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำรับรอง ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส่ิงพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ ค่ำเช่ำ
สถำนท่ี ค่ำของขวัญหรือของรำงวัล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ 
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 60ล ำดับท่ี
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 2,421,520 บาท
งบบุคลากร 515,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 515,520 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 335,520 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 180,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 906,000 บาท
ค่าตอบแทน 53,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้สอย 805,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำ
เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี   

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561
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ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

โครงกำร Street Food เพ่ือกำรท่องเท่ียว 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร Street Food เพ่ือกำร
ท่องเท่ียว โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 61 ล ำดับท่ี
 13

โครงกำรเท่ียว 5 วัด สัมผัสส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 100,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเท่ียว 5 วัด สัมผัสส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำรับรอง ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจัด
นิทรรศกำร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี
 20
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โครงกำรประชำสัมพันธ์  กำรท่องเท่ียว/กิจกำรเทศบำล 100,000 บำท

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจ้ำงเหมำท ำส่ือประชำสัมพันธ์กำร
ท่องเท่ียว/กิจกำรเทศบำล เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว /
ผลงำน และกิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลพิมำย               -
เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562       - 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 64 ล ำดับท่ี
 28

โครงกำรสตรีทอำร์ต 100,000 บำทเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสตรีทอำร์ต โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำรับรอง  ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร  ค่ำจัดนิทรรศกำร  ส่ิงพิมพ์  วัสดุอุปกรณ์   และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น    
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2564
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี
 18

    

โครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์เมืองพิมำย สร้ำงสินค้ำชุมชนเพ่ือกำรท่องเท่ียว 300,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงอัตลักษณ์เมืองพิมำย 
สร้ำงสินค้ำชุมชนเพ่ือกำรท่องเท่ียว โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 63 ล ำดับท่ี
 22
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โครงกำรอบรมมัคคุเทศน์ท้องถ่ิน 50,000 บำท
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมมัคคุเทศน์ท้องถ่ิน 
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 62 ล ำดับท่ี
 21

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 43,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 8,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 30,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น ฟิล์มถ่ำยรูป พู่กัน สี 
กระดำษโปสเตอร์ วีดีโอเทป ตลับเทป หน่วยบันทึกควำมจ ำของ
กล้องถ่ำยภำพ(เมมโมร่ีกำร์ด)  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บำท
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง  ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์  แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืนๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี     

ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข ธนำณัติ ดวงตรำไปรษณีย์อำกร 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี     

งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

โครงกำรจัดงำนเทศกำล เท่ียวพิมำย 1,000,000 บำท

อุดหนุนงำนเทศกำลเท่ียวพิมำย
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนในกำรจัดงำนเทศกำลเท่ียวพิมำย ประจ ำปี 
2565                                                      - เป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559                       - เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ของท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 60 ล ำดับท่ี 12     
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,002,000 บาท

งบบุคลากร 867,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 867,000 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 590,400 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งรำยเดือนของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร อ ำนวยกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 216,600 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน
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รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 135,000 บาท
ค่าตอบแทน 35,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำเช่ำบ้ำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 60,000 บาท
วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่ิงของ  เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ์  วัสดุส ำนักงำน 
ต่ำง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ผ้ำคลุม  หมึกพิมพ์  หมึกเคร่ืองโทรสำร   
กระดำษ  ปำกกำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น ถ้วย ชำม ช้อนส้อม  
แก้วน้ ำ  จำนรอง  ถำด  ชุดกำแฟ  ผ้ำปูโต๊ะ  ผ้ำคลุมเก้ำอ้ี  น้ ำยำ
ท ำควำมสะอำด  ไม้กวำด  ไม้ถูพ้ืน  น้ ำยำดับกล่ิน  กระดำษช ำระ  
สบู่  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่น
กรองแสง ผงหมึกเคร่ืองพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

งานก่อสร้าง 10,240,550 บาท
งบบุคลากร 3,440,550 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,440,550 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 566,730 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 607,200 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำและเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงประจ ำ 
จ ำนวนอัตรำท่ีปรำกฎในแผนอัตรำก ำลังสำมปี โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้
จ ำนวน 12 เดือน
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 2,136,240 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ท่ัวไป   ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี 
ค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 130,380 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน    พ.ศ. 
2542  จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผนอัตรำก ำลังสำมปี  ค ำนวณ
ต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน

งบด าเนินงาน 2,101,000 บาท
ค่าตอบแทน 30,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 25,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ ท่ีมีสิทธิได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถ่ิน
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใช้สอย 886,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 676,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
และนอกรำชอำณำจักร  ส ำหรับเป็นค่ำเบ้ียเล้ียงกำรเดินทำง ค่ำ
ยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพักในกำรอบรมสัมมนำ ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำของขวัญของรำงวัล หรือเงิน
รำงวัล ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม
-โดยเบิกจ่ำยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.
2557
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินของเทศบำลให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ได้แก่ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินทำงรำชกำร  และ
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ท่ีเข้ำลักษณะ
เป็นกำรซ่อมแซมปกติ  หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีวัสดุ
อะไหล่มีอำยุกำรใช้งำนปกติ 4-6 ปี  หรือระยะทำงใช้งำนระหว่ำง 
60,000 - 120,000 กิโลเมตร  แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะท่ีเข้ำลักษณะกำรซ่อมกลำง  
หมำยถึง กำรซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะท่ีมีอำยุกำรใช้งำนครบ 6 ปี หรือ
ระยะทำงใช้งำนครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ค่าวัสดุ 1,155,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 570,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้ำง 330,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 55,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เคร่ืองยนต์ต่ำง ๆ ของ
ยำนพำหนะและขนส่ง เช่น ยำงนอก ยำงใน แบตเตอร่ี ไส้กรอง
น้ ำมัน  ไส้กรองอำกำศ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำย
ประเภทน้ี

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเช่น น้ ำมันดีเซล น้ ำมัน
เบนซิน  น้ ำมันเคร่ืองและอ่ืนๆ  ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี
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รวม
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ค่าสาธารณูปโภค 30,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 20,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำโรงเก็บพัสดุกองช่ำง (สระเพลง) และ
สถำนท่ีปฏิบัติงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของโรงเก็บพัสดุกองช่ำง(สระเพลง) และ
สถำนท่ีปฏิบัติงำนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองช่ำง

งบลงทุน 4,699,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

ลิฟท์ยกกระป๋องปูน 20,000 บำท

เพ่ือจัดซ้ือลิฟท์ยกกระป๋องปูน 180 กก. จ ำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่ปรำกฏในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์แต่มีควำมจ ำเป็นท่ีต้องซ้ือเพ่ือใช้
ในกำรปฏิบัติงำน จึงจัดหำตำมรำคำท้องตลำด        -เป็นไปตำม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2565

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,679,000 บาท
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปกำร

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนชมสระ

621,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร
โดยกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนชมสระ  
รหัสสำยทำง นม.ถ.46-019 ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 8.00  เมตร 
ยำว 146.00  เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,168  
ตร.ม. ตำมแบบเทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 74 ล ำดับท่ี
 11
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โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนประตูชัย

458,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร
โดยกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนประตูชัย  
รหัสสำยทำง นม.ถ.46-030  ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 6.00  เมตร 
ยำว 134.50  เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 807  
ตร.ม. ตำมแบบเทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 167 
ล ำดับท่ี 10

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนพิบูลรัตน์ ซอย 1

487,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรเสริมผิว
ลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนพิบูลย์รัตน์  ซอย  1 รหัสสำยทำง 
นม.ถ.46-046  ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 3.80 - 4.60  เมตร ยำว 210.00  
เมตร  หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 852.00  ตร.ม. ตำม
แบบเทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 182ล ำดับ
ท่ี 19

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนส่วยใน

556,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรเสริมผิว
ลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนส่วยใน  รหัสสำยทำง นม.ถ.
46-045  ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 2.00 - 3.50  เมตร ยำว 347 เมตร 
หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,091  ตร.ม. ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 80 ล ำดับท่ี
 17
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จ ำนวน
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โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนสุริยำอุทัย 1

621,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำร
เสริมผิวลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยำอุทัย 1 รหัสสำยทำง 
นม.ถ.46-038  ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 5.00  เมตร ยำว 200.00  เมตร 
หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,000  ตร.ม. ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 166 ล ำดับ
ท่ี 8

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนสุริยำอุทัย 2

1,134,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรโดยกำรเสริมผิว
ลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุริยำอุทัย 2
รหัสสำยทำง นม.ถ.46-039 ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 5.70  เมตร
ยำว 350.00  เมตร หนำ 0.05 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 
2,026.50  ตร.ม. ตำมแบบเทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 167 
ล ำดับท่ี 9

โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร โดยกำรเสริมผิวลำดยำง แอสฟัลต์คอนกรีต
 ถนนหฤทัยรมย์

802,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร
โดยกำรเสริมผิวลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนหฤทัยรมย์  
รหัสสำยทำง นม.ถ.46-018  ขนำดกว้ำงเฉล่ีย 13.50  เมตร 
ยำว 115.00  เมตร หนำ 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,581  
ตร.ม. ตำมแบบเทศบำลก ำหนด
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2565
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด 971,000 บาท

งบด าเนินงาน 971,000 บาท
ค่าใช้สอย 210,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำรต่ำง ๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำเบ้ียประกัน  ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำ
พิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำจ้ำงแรงงำนรำษฎร
กรณีด ำเนินเอง ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน ๆ ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำเพ่ือใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดต้ังประปำเพ่ือใช้ในรำชกำร ค่ำติดต้ังโทรศัพท์ ค่ำเบ้ีย
ประกัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรเฝ้ำระวังควำม ปลอดภัยร้ำนอำหำรและ พัฒนำมำตรฐำน 
ร้ำนอำหำรแผงลอย

60,000 บำท

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย
ร้ำนอำหำรและพัฒนำมำตรฐำนร้ำนอำหำร แผงลอย โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรจัดฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนำ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ค่ำเอกสำร ค่ำวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 133ล ำดับ
ท่ี 1
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 45,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 15,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น ปล๊ักไฟฟ้ำ  สำยไฟ  ตลับ
แยกสำยไฟ  หลอดไฟฟ้ำ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ท่ีเข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยประเภทน้ี

วัสดุก่อสร้ำง 30,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ ก๊อกน้ ำ บำนพับ
กลอนประตู โซ่ กุญแจ กระเบ้ือง ตะปู และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยประเภทน้ี

ค่าสาธารณูปโภค 716,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 700,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของอำคำรตลำดสดของเทศบำลต ำบลพิ
มำย

ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 16,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของอำคำรตลำดสดของเทศบำลต ำบลพิมำย

งานโรงฆ่าสัตว์ 477,920 บาท
งบบุคลากร 307,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 307,920 บาท
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ิน 307,920 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน   ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ำย
ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ให้แก่พนักงำนเทศบำล จ ำนวนอัตรำตำมท่ีปรำกฏในแผน
อัตรำก ำลังสำมปี  โดยค ำนวณต้ังจ่ำยไว้จ ำนวน 12 เดือน



 
วันท่ีพิมพ์ : 11/8/2565  16:12:17

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 170,000 บาท
ค่าตอบแทน 53,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำ
ป่วยกำร อปพร. ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถ่ิน ค่ำสมนำคุณ
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเลือกต้ัง เงินรำงวัล เงินท ำขวัญฝ่ำ
อันตรำยเป็นคร้ังครำว หรือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีมีสิทธิ
ได้ ตำมระเบียบ

ค่ำเช่ำบ้ำน 48,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
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รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

ค่าใช้สอย 100,000 บาท
รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซ่ึงบริกำร

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนของ ศำสตรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำจัดซ้ือวัคซีน ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
ค่ำส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำส ำรวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ ค่ำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ และ
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570)หน้ำท่ี 134 ล ำดับ
ท่ี 2

รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอ่ืน ๆ

โครงกำรท ำหมันสุนัข และแมว 50,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท ำหมันสุนัข
และแมว โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจัดซ้ือวัคซีน ค่ำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ค่ำส่ือประชำสัมพันธ์ ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำ
ส ำรวจและข้ึนทะเบียนสัตว์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำท่ี 178 
ล ำดับท่ี 1

ค่าวัสดุ 10,000 บาท
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 
น้ ำยำฆ่ำเช้ือโรค และอ่ืน ๆ ท่ีเข้ำประเภทรำยจ่ำยน้ี
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าสาธารณูปโภค 7,000 บาท
ค่ำไฟฟ้ำ 2,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำของโรงฆ่ำสัตว์ของเทศบำลต ำบลพิมำย
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 5,000 บำท

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของโรงฆ่ำสัตว์ของเทศบำลต ำบลพิมำย



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เทศบำลต ำบลพิมำย
อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ
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