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เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
เขต/อําเภอ โชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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170 หมู 4  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ทาเยี่ยม
  เขต/อําเภอ โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30190

พื้นที่ 103.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 11,328 คน
ชาย 5,590 คน

หญิง 5,738 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลท่าเยี่ยม
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลทาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 105,695,565.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 119,815,199.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 33,556,121.97 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 
16,405.53 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 2,301,440.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 รายรับจริง จํานวน 71,010,418.93 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,904,375.71 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,123,487.97 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 506,492.01 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 54,784.40 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,666,617.84 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 34,754,661.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,384,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 54,242,793.33 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 20,133,767.55 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,796,499.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,183,131.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,258,945.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,870,450.27 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 1,386,710.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,087,105.45 1,340,600.00 3,875,500.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,307,371.90 1,449,300.00 1,093,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 466,171.36 841,400.00 600,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 600.00 700.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 15,295.58 72,200.00 53,500.00

หมวดรายได้จากทุน 42.00 25,100.00 10,100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,875,986.29 3,729,200.00 5,634,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,771,325.05 27,970,800.00 29,365,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,771,325.05 27,970,800.00 29,365,900.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 42,047,975.07 36,400,000.00 37,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,047,975.07 36,400,000.00 37,000,000.00

รวม 74,695,286.41 68,100,000.00 72,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 20,806,486.63 21,936,847.00 24,076,500.00

งบบุคลากร 14,023,397.22 20,326,432.00 20,873,480.00

งบดําเนินงาน 11,171,775.94 14,304,721.00 14,306,876.00

งบลงทุน 1,377,030.00 7,230,000.00 7,852,944.00

งบเงินอุดหนุน 3,310,040.79 4,302,000.00 4,890,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 50,688,730.58 68,100,000.00 72,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลท่าเยี่ยม

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลท่าเยี่ยม
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,857,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,467,880

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,167,386

แผนงานสาธารณสุข 4,513,980

แผนงานเคหะและชุมชน 4,514,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,120,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,512,660

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,219,344

แผนงานการเกษตร 550,320

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 24,076,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 72,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 24,076,500 24,076,500
    งบกลาง 24,076,500 24,076,500

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,035,020 333,060 3,248,280 419,400 11,035,760
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,400 0 0 0 2,848,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,186,620 333,060 3,248,280 419,400 8,187,360

งบดําเนินงาน 2,953,810 88,000 495,000 84,800 3,621,610
    คาตอบแทน 595,810 68,000 215,000 64,800 943,610

    คาใช้สอย 1,358,000 20,000 130,000 20,000 1,528,000

    คาวัสดุ 540,000 0 100,000 0 640,000

    คาสาธารณูปโภค 460,000 0 50,000 0 510,000

งบลงทุน 177,900 0 22,000 0 199,900
    คาครุภัณฑ์ 177,900 0 22,000 0 199,900

รวม 10,166,730 421,060 3,765,280 504,200 14,857,270

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,216,880 1,216,880
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,880 1,216,880

งบดําเนินงาน 1,240,000 1,240,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใช้สอย 760,000 760,000

    คาวัสดุ 420,000 420,000

งบลงทุน 2,000,000 2,000,000
    คาครุภัณฑ์ 2,000,000 2,000,000

งบเงินอุดหนุน 11,000 11,000
    เงินอุดหนุน 11,000 11,000

รวม 4,467,880 4,467,880

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,202,400 981,360 2,183,760
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,202,400 981,360 2,183,760

งบดําเนินงาน 786,300 2,206,126 2,992,426
    คาตอบแทน 10,000 5,000 15,000

    คาใช้สอย 449,000 681,400 1,130,400

    คาวัสดุ 327,300 1,469,726 1,797,026

    คาสาธารณูปโภค 0 50,000 50,000

งบลงทุน 32,000 0 32,000
    คาครุภัณฑ์ 32,000 0 32,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,959,200 3,959,200
    เงินอุดหนุน 0 3,959,200 3,959,200

รวม 2,020,700 7,146,686 9,167,386

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 801,600 1,043,680 1,845,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 801,600 1,043,680 1,845,280

งบดําเนินงาน 2,031,000 290,000 2,321,000
    คาใช้สอย 1,236,000 180,000 1,416,000

    คาวัสดุ 795,000 0 795,000

    คาตอบแทน 0 110,000 110,000

งบลงทุน 27,700 0 27,700
    คาครุภัณฑ์ 27,700 0 27,700

งบเงินอุดหนุน 320,000 0 320,000
    เงินอุดหนุน 320,000 0 320,000

รวม 3,180,300 1,333,680 4,513,980

หน้า : 5/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 908,640 908,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 908,640 908,640

งบดําเนินงาน 0 505,840 505,840
    คาตอบแทน 0 21,840 21,840

    คาใช้สอย 0 324,000 324,000

    คาวัสดุ 0 160,000 160,000

งบลงทุน 0 2,500,000 2,500,000
    คาครุภัณฑ์ 0 2,500,000 2,500,000

งบเงินอุดหนุน 600,000 0 600,000
    เงินอุดหนุน 600,000 0 600,000

รวม 600,000 3,914,480 4,514,480

หน้า : 6/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 912,180 0 912,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 912,180 0 912,180

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 200,000
    คาตอบแทน 30,000 0 30,000

    คาใช้สอย 40,000 100,000 140,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

งบลงทุน 8,000 0 8,000
    คาครุภัณฑ์ 8,000 0 8,000

รวม 1,020,180 100,000 1,120,180

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 177,660 0 177,660
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,660 0 177,660

งบดําเนินงาน 305,000 50,000 355,000
    คาตอบแทน 5,000 0 5,000

    คาใช้สอย 300,000 50,000 350,000

งบลงทุน 980,000 0 980,000
    คาครุภัณฑ์ 490,000 0 490,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 490,000 0 490,000

รวม 1,462,660 50,000 1,512,660

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,053,840 1,163,760 2,217,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,053,840 1,163,760 2,217,600

งบดําเนินงาน 1,730,000 1,181,000 2,911,000
    คาตอบแทน 180,000 151,000 331,000

    คาใช้สอย 1,330,000 380,000 1,710,000

    คาวัสดุ 220,000 650,000 870,000

งบลงทุน 0 2,090,744 2,090,744
    คาครุภัณฑ์ 0 250,000 250,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,840,744 1,840,744

รวม 2,783,840 4,435,504 7,219,344

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 375,720 0 375,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 375,720 0 375,720

งบดําเนินงาน 50,000 110,000 160,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 10,000 110,000 120,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 14,600 0 14,600
    คาครุภัณฑ์ 14,600 0 14,600

รวม 440,320 110,000 550,320

หน้า : 10/10
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 321,651.25 227,723.00 320,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 13,137.85 59,588.24 20,000.00 -75.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 296,035.59 393,273.21 600,000.00 475.00 % 3,450,000.00
     ภาษีป้าย 310,410.00 406,251.00 400,000.00 5.00 % 420,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 410.00 270.00 400.00 -25.00 % 300.00
     อากรรังนกอีแอน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ภาษีอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดภาษีอากร 941,644.69 1,087,105.45 1,340,600.00 3,875,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,014.00 10,155.90 6,000.00 -16.67 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 400.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมในการใชเครื่องมือบังคับ คาเคลื่อนยาย และคา
ดูแลรักษารถ

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 994,060.00 916,600.00 1,000,000.00 -5.00 % 950,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 -4,400.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

12,460.00 800.00 12,000.00 -83.33 % 2,000.00

     คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

280.00 270.00 200.00 50.00 % 300.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 9,810.00 4,470.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 12,772.00 37,422.00 40,000.00 -75.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูควบคุม 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเปนผูรับจางใหบริการ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอมแหงชาติ

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดลอม

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่ง
แวดลอม

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,630.00 1,770.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 100.00 1,900.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,610.00 61,330.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายหอพัก 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาปรับการผิดสัญญา 142,258.00 241,361.00 150,000.00 -66.67 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 13,400.00 3,800.00 10,000.00 -90.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 10,000.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

181,800.00 15,960.00 180,000.00 -90.00 % 18,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

10,000.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,500.00 0.00 2,500.00 -96.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,066.00 2,183.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 910.00 830.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 3,220.00 2,820.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,403,790.00 1,307,371.90 1,449,300.00 1,093,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาที่ดิน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาเชาหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     ดอกเบี้ย 824,618.45 466,171.36 840,000.00 -28.57 % 600,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 824,618.45 466,171.36 841,400.00 600,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการประปา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนสงหรือกิจการทาเรือ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00
     เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย์

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     รายไดจากประปา 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 600.00 700.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเวชภัณฑ์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาจําหนายเศษของ 0.00 0.00 100.00 400.00 % 500.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 5.58 100.00 400.00 % 500.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 74,500.00 14,500.00 70,000.00 -28.57 % 50,000.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,332.00 790.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาสมัครสมาชิกหองสมุด 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 500.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,332.00 15,295.58 72,200.00 53,500.00
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หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 56,170.00 42.00 25,000.00 -60.00 % 10,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 56,170.00 42.00 25,100.00 10,100.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 788,419.83 798,335.58 820,000.00 -2.44 % 800,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,986,933.46 10,861,878.04 10,000,000.00 9.00 % 10,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,794,049.39 5,353,390.70 5,500,000.00 9.09 % 6,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 277,427.44 283,497.66 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,370,065.11 8,894,686.96 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     อากรประมง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาภาคหลวงแร 843,007.06 547,611.87 800,000.00 0.00 % 800,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 74,270.76 49,055.24 50,000.00 30.00 % 65,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,484,150.00 2,982,869.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 100.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,618,323.05 29,771,325.05 27,970,800.00 29,365,900.00

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:10:32 หนา : 6/7



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

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 33,809,572.00 42,047,975.07 36,400,000.00 1.65 % 37,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 33,809,572.00 42,047,975.07 36,400,000.00 37,000,000.00
รวมทุกหมวด 63,730,450.19 74,695,286.41 68,100,000.00 72,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 72,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,875,500 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 3,450,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีป้าย จํานวน 420,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

อากรการฆาสัตว์ จํานวน 300 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

อากรรังนกอีแอน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,093,800 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการใชเครื่องมือบังคับ คาเคลื่อนยาย และคาดูแล
รักษารถ

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 950,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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คาธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผูควบคุม จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูควบคุม จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเป็นผูรับจางใหบริการ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเป็นผูรับจางใหบริการ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผูมีสิทธิทํารายงานผล
กระทบสิ่งแวดลอม

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูมีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวด
ลอม

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการบําบัดน้ําทิ้ง จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายหอพัก จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 600,500 บาท
คาเชาที่ดิน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาเชาหรือบริการ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ดอกเบี้ย จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 700 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการประปา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

เงินสนับสนุนจากกิจการสถานีขนสงหรือกิจการทาเรือ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย์

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากประปา จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 53,500 บาท
คาขายเวชภัณฑ์ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาจําหนายเศษของ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคํารอง จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาสมัครสมาชิกหองสมุด จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,100 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

รายไดจากทุนอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,365,900 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,900,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 6,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีการพนัน จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

อากรประมง จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:10:56 หนา : 10/11



คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 37,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,000,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจาก
เป็นการประมาณการใหใกลเคียงกับยอดรายรับที่คาดวาจะไดรับ
จริง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 191,587 140,652 280,000 0 % 280,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,434 8,923 11,000 0 % 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,157,800 13,826,400 15,584,400 12.47 % 17,528,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,600,800 3,647,000 4,243,200 0.45 % 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 70,500 72,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 115,488 1,846,467 651,450 -23.25 % 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

67,475.39 50,067.63 60,000 0 % 60,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 0 250,000 0 % 250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
อําเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือท้องที่(สปสช.)

250,000 250,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 950,997 10.41 % 1,050,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

682,500 964,977 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 44,340 0 0 0 % 0

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 25,000 0 % 25,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมงบกลาง 18,188,924.39 20,806,486.63 22,166,047 24,076,500
รวมงบกลาง 18,188,924.39 20,806,486.63 22,166,047 24,076,500
รวมงบกลาง 18,188,924.39 20,806,486.63 22,166,047 24,076,500

รวมแผนงานงบกลาง 18,188,924.39 20,806,486.63 22,166,047 24,076,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 574,792.25 725,800 0 % 725,800

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 141,193.55 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 141,193.55 180,000 0 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 154,405.16 207,360 0.02 % 207,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,434,240 1,261,254.26 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,272,838.77 2,848,360 2,848,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 4,350,147 4,272,251.9 3,603,360 -7.59 % 3,330,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

128,280 128,280 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 175,500 184,419.35 186,000 0 % 186,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,304,520 1,266,715 593,064 -7.81 % 546,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 86,940 63,410.67 39,200 1.79 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,045,387 5,915,076.92 4,505,624 4,186,620
รวมงบบุคลากร 8,772,747 8,187,915.69 7,353,984 7,035,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

18,900 375,331 390,000 -74.36 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 0 8,120 10,000 117.5 % 21,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100 1,680 10,000 0 % 10,000
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คาเชาบ้าน 338,929 268,367.52 192,400 130.8 % 444,060

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,150 11,590 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 393,079 665,088.52 622,400 595,810
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,608.02 62,601.52 290,000 -31.03 % 200,000

จ้างเหมาบริการคนสวน 196,500 214,500 216,000 0 % 216,000

จ้างเหมาบริการดับเพลิงและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

198,000 216,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเกี่ยว
กับระบบสารสนเทศ

76,500 87,750 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาด 289,350 311,400 324,000 0 % 324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,675 4,100 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 70,828 25,196 80,000 25 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

0 290,177.1 0 0 % 0
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โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารีรวมกับหนวยงานราชการและองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี 3,500 4,400 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 800 3,650 % 30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 0 6,202 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้า
พนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลทาเยี่ยม

0 36,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

0 8,700 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน

14,510 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

0 7,000 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแกประชาชน

13,000 12,365 15,000 0 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 109,940.8 44,851.81 190,000 5.26 % 200,000
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รวมค่าใช้สอย 1,085,411.82 1,331,243.43 1,378,800 1,358,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,199 107,607.2 128,000 -21.88 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,200 27,283 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 60,462 64,000 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 127,981.7 132,075.9 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 900 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,160 69,610 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 363,002.7 400,576.1 490,000 540,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 186,785.2 185,924.01 250,000 0 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 58,320 48,840 80,000 0 % 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 9,814.04 10,098.66 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,411.94 48,632.86 95,000 0 % 95,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 300,331.18 293,495.53 440,000 460,000
รวมงบดําเนินงาน 2,141,824.7 2,690,403.58 2,931,200 2,953,810

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมพนักพิงเหล็ก 0 14,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ประชุม  จํานวน 20 ตัว 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 0 9,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 28,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,800 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สภาฯ) 0 60,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7 ตัว 0 0 28,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานทรงสูง 0 21,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0 0 0 100 % 9,900

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 
12,000 บีทียู

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดรับแขก 0 0 18,000 -100 % 0

จัดซื้อโซฟาเดี่ยว 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 0 10,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 0 12,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต 0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
6 ตัว

0 0 48,000 -100 % 0
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จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 0 37,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 0 0 0 100 % 30,000

จัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าหน้าขาว  จํานวน 10 ตัว 0 0 26,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม 0 108,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพดิจิตอลความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล 

19,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-เย็น 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 44,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน

0 33,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,100 345,900 153,000 177,900
รวมงบลงทุน 42,100 345,900 153,000 177,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย 
ตามโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 11,000 11,000 -100 % 0

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอําเภอโชคชัย ตามโครงการปรับ
ปรุงสํานักทะเบียนอําเภอโชคชัยเพื่อบริการ
ประชาชน

0 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 11,000 211,000 11,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 11,000 211,000 11,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไป 10,967,671.7 11,435,219.27 10,449,184 10,166,730
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 339,870 -2 % 333,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 339,870 333,060
รวมงบบุคลากร 0 0 339,870 333,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 43,000 -65.12 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 10,800 344.44 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 58,800 68,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 58,800 88,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 398,670 421,060
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,514,340 1,604,100 2,092,920 8.78 % 2,276,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 7,100 123.94 % 15,900

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 40,000 50 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 787,800 799,319.72 852,264 0.07 % 852,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,160 32,426.85 18,396 132.88 % 42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,388,300 2,477,846.57 3,010,680 3,248,280
รวมงบบุคลากร 2,388,300 2,477,846.57 3,010,680 3,248,280
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

492,800 440,800 240,000 -79.17 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาเชาบ้าน 138,000 102,000 160,000 -6.25 % 150,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 635,600 547,600 435,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 60,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 61,354.99 152,700 100,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับ
สนุนด้านงานกองคลัง

0 0 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 80,726 69,915 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,820 79,800 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 พ.ศ.2562

54,150 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,090 3,050 50,000 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 409,140.99 305,465 528,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 78,868 40,225 150,000 -66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 107,700 56,190 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 186,568 96,415 260,000 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 86,155 43,192 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 86,155 43,192 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,317,463.99 992,672 1,323,000 495,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 5,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือ
ผลัก 6 ตู้     

75,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 43,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

30,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา(18หน้า/นาที)

2,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 4,980 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 113,300 48,880 0 22,000
รวมงบลงทุน 113,300 48,880 0 22,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,819,063.99 3,519,398.57 4,333,680 3,765,280
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,100 5.88 % 419,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 396,100 419,400
รวมงบบุคลากร 0 0 396,100 419,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 34,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 3,900 23.08 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 97,900 64,800
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 6,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,000 -100 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 107,900 84,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 504,000 504,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,786,735.69 14,954,617.84 15,685,534 14,857,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 381,120 4.06 % 396,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 44,280 0 % 44,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 710,100 0.83 % 716,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,195,500 1,216,880
รวมงบบุคลากร 0 0 1,195,500 1,216,880
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

23,100 49,080 153,000 -67.32 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 23,100 49,080 153,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับ
เพลิงและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 432,000

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับ
เพลิงและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

0 0 421,500 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในด้านธุรการ 0 0 72,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

29,995 0 29,950 33.56 % 40,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

68,380 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

15,300 30,600 38,400 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 113,675 30,600 561,850 760,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 11,000 161,000 -96.89 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 70,000
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วัสดุจราจร 0 0 45,000 122.22 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 11,000 206,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 136,775 90,680 920,850 1,240,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม(หยุดตรวจ) 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไมน้อย
กวา 15 แรงม้า

0 0 0 100 % 300,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดมือถือ 5 
วัตต์

0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 
พร้อมติดตั้ง

0 0 0 100 % 1,600,000
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จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือขาย พร้อมติด
ตั้ง

0 0 375,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดทอสงน้ําขนาด 8 
นิ้ว ติดตั้งบนรถลากพวง  

0 0 500,000 -100 % 0

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมชุด
เครื่องชวยหายใจ (SCBA)

0 0 296,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 0 0 100 % 36,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,700 0 1,171,000 2,000,000
รวมงบลงทุน 34,700 0 1,171,000 2,000,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย 
ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 100 % 11,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 11,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 11,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 171,475 90,680 3,287,350 4,467,880
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รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 171,475 90,680 3,287,350 4,467,880
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 68,100 1,055.95 % 787,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 293,040 236,539.26 336,264 2.06 % 343,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,000 5,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 302,040 241,539.26 476,364 1,202,400
รวมงบบุคลากร 302,040 241,539.26 476,364 1,202,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 40,000 -75 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,174.18 9,000.84 60,000 -66.67 % 20,000
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จ้างเหมาบริการขับรถรับ-สงนักเรียนประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 53,100 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึก
ข้อมูล

0 27,900 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก 71,100 0 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 27,000 118,000 -8.47 % 108,000

จ้างเหมาบริการภารโรง 0 88,500 108,000 0 % 108,000

จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย

98,100 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 31,838 8,480 50,000 -60 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

523,310 513,190 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,620.2 26,050.2 50,000 -10 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 763,142.38 753,221.04 544,000 449,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,871 67,400 70,000 -28.57 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 47,810 48,226 50,000 -25.4 % 37,300

คาอาหารเสริม (นม) 1,229,214.92 628,200.68 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 34,600 0 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 22,000 50,000 60 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,000 25,500 100,000 -20 % 80,000

วัสดุการเกษตร 9,590 0 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,630 71,130 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,438,715.92 862,456.68 430,000 327,300
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 62,228.26 73,169.96 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 62,228.26 73,169.96 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,264,086.56 1,688,847.68 1,014,000 786,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ตัว 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 11,800 0 0 % 0
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จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับญี่ปุ่น ขนาด  30 x 30  นิ้ว 7,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 0 0 0 100 % 12,000

จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว 10,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมเพดานขนาด 12 นิ้ว 3,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 0 2,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,700 23,900 20,000 32,000
รวมงบลงทุน 36,700 23,900 20,000 32,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,602,826.56 1,954,286.94 1,510,364 2,020,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 298,500 20.6 % 360,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 242,709.68 306,000 504,000 9 % 549,360
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,967.74 34,000 36,000 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 269,677.42 340,000 838,500 981,360
รวมงบบุคลากร 269,677.42 340,000 838,500 981,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 138,983 0 0 100 % 100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 598,125 -2.8 % 581,400

รวมค่าใช้สอย 138,983 0 598,125 681,400
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,590,446 -7.59 % 1,469,726

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,590,446 1,469,726
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 100,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 138,983 0 2,318,571 2,206,126

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

0 299,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 299,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 299,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชันตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

538,340 451,080 672,000 12.5 % 756,000
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อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด
ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

701,180 689,180 882,000 21.27 % 1,069,600

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

501,660 494,640 609,000 9.43 % 666,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

347,760 362,080 441,000 76.51 % 778,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาเยี่ยมวิทยาตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

255,100 200,720 357,000 -12.16 % 313,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชรตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

162,900 182,480 250,000 50.08 % 375,200

รวมเงินอุดหนุน 2,506,940 2,380,180 3,211,000 3,959,200
รวมงบเงินอุดหนุน 2,506,940 2,380,180 3,211,000 3,959,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,915,600.42 3,019,180 6,368,071 7,146,686
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําสนามเด็กเลนสร้างปญญา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

60,728.05 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 60,728.05 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 60,728.05 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 60,728.05 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 5,579,155.03 4,973,466.94 7,878,435 9,167,386

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 448,768.39 186,995 16,600 4,367.47 % 741,600

เงินประจําตําแหนง 35,000 0 2,000 2,900 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,001,400 1,028,610 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 45,000 36,750 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,530,168.39 1,252,355 18,600 801,600
รวมงบบุคลากร 1,530,168.39 1,252,355 18,600 801,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,900 -100 % 0

คาเชาบ้าน 46,200 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 9,600 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 46,200 9,600 6,900 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 651,274.44 692,986.44 808,554 -3.53 % 780,000

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ 271,590 407,400 340,200 -100 % 0

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้าน
บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถบรรทุกขยะ

0 0 9,000 -100 % 0

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึก
ข้อมูล

0 31,200 105,300 -100 % 0
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จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ EMS 0 0 58,946 83.22 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 18,742 0 25,000 -20 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 -20 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 58,265.78 107,913.08 215,000 -6.98 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 999,872.22 1,239,499.52 1,587,000 1,236,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,934 19,880 29,243 2.59 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 75,596 6,099 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 316,792.1 323,731 503,187 19.24 % 600,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 7,500 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500 8,500 1,080 825.93 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 411,822.1 365,710 633,510 795,000
รวมงบดําเนินงาน 1,457,894.32 1,614,809.52 2,227,410 2,031,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน 4 ตัว 0 0 16,000 -100 % 0
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จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,700

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  
จํานวน 1 ตัว

0 0 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน

0 16,950 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมปรับปรุงโครงสร้างรถบรรทุกขยะ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม  หมายเลขครุภัณฑ์ 
001-48-002 

135,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 135,000 16,950 24,000 27,700
รวมงบลงทุน 135,000 16,950 24,000 27,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนบ้านกอโจด หมูที่ 11 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนบ้านกอโจดไทรย้อย หมูที่ 13 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านคลองบง หมูที่ 5 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมูที่ 2 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านโจด หมูที่ 4 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านดอนไพล หมูที่ 7 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านดอนไพล หมูที่ 8 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านทาบอ หมูที่ 15 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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อุดหนุนบ้านทาเยี่ยม หมูที่ 1 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมูที่ 10 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านนาใหม หมูที่ 12 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมูที่ 6 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมูที่ 9 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมูที่ 16 
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

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

อุดหนุนบ้านหนองกระทุม หมูที่ 3 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนบ้านหัวระนาม หมูที่ 14 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

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

รวมเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000
รวมงบเงินอุดหนุน 320,000 320,000 320,000 320,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,443,062.71 3,204,114.52 2,590,010 3,180,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 416,840 67.22 % 697,060

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,161,372 -71.52 % 330,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 68,000 -76.62 % 15,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,646,212 1,043,680
รวมงบบุคลากร 0 0 1,646,212 1,043,680

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 170,000 -41.18 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 180,000 110,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลทาเยี่ยม 
โคราชเมืองสะอาด

0 0 0 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี)

0 9,000 108,920 0.99 % 110,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี)

76,643 0 0 0 % 0
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โครงการหมูบ้านต้นแบบการจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 76,643 9,000 108,920 180,000
รวมงบดําเนินงาน 76,643 9,000 288,920 290,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 76,643 9,000 1,935,132 1,333,680
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,519,705.71 3,213,114.52 4,525,142 4,513,980

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทําอาหาร 0 11,400 0 0 % 0
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โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 11,400 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 11,400 50,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 11,400 50,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 11,400 50,000 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 109,340 369,873 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 109,340 369,873 0 0
รวมงบดําเนินงาน 109,340 369,873 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟถนน   0 600,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 600,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 600,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายใน
ชุมชน/หมูบ้าน

0 398,860.79 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
ชุมชน/หมูบ้าน

0 0 800,000 -25 % 600,000

รวมเงินอุดหนุน 0 398,860.79 800,000 600,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 398,860.79 800,000 600,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 109,340 1,368,733.79 800,000 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 788,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 908,640
รวมงบบุคลากร 0 0 0 908,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 21,840

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 21,840
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บ
ขยะ

0 0 0 100 % 324,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 324,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 60,000 60,000 100 % 120,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 21,198 32,100 32,570 22.81 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 21,198 92,100 92,570 160,000
รวมงบดําเนินงาน 21,198 92,100 92,570 505,840

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 21,198 92,100 92,570 3,914,480
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 130,538 1,460,833.79 892,570 4,514,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 677,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 235,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 912,180
รวมงบบุคลากร 0 0 0 912,180

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 8,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 8,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 1,020,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 647,440 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 228,132 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 875,572 0
รวมงบบุคลากร 0 0 875,572 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 105,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 105,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและ
ฝึกอาชีพให้กับประชาชน

0 0 132,300 -24.41 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 132,300 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 237,300 100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 1,112,872 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1,112,872 1,120,180

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 87,660 102.67 % 177,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 87,660 177,660
รวมงบบุคลากร 0 0 87,660 177,660
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 256,560 237,710 100,000 200 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 256,560 237,710 100,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 256,560 237,710 100,000 305,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
1 บ้านทาเยี่ยม

0 0 0 100 % 122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
10 บ้านนาตลิ่งชัน

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
12 บ้านนาใหม  

0 0 122,500 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
13 บ้านกอโจดไทรย้อย

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
14 บ้านหัวระนาม

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
15 บ้านทาบอ  

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
16 บ้านหนองกก

0 0 0 100 % 122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
2 บ้านคลองมะเดื่อ

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
4 บ้านโจด

0 0 122,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
5 บ้านคลองบง

0 0 0 100 % 122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
6 บ้านโนนเพชร

0 0 0 100 % 122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 
7 บ้านดอนไพล

0 0 122,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 980,000 490,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลานหลังเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 0 0 100 % 490,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 490,000
รวมงบลงทุน 0 0 980,000 980,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 256,560 237,710 1,167,660 1,462,660
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

0 0 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 10,000 50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 256,560 237,710 1,177,660 1,512,660
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 723,300 1,004,910.7 548,140 43.57 % 786,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

15,600 15,600 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 40,000 50 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 406,270 459,690 200,676 3.09 % 206,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,100 25,540 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,174,270 1,523,740.7 788,816 1,053,840
รวมงบบุคลากร 1,174,270 1,523,740.7 788,816 1,053,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 245,300 -59.23 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 44,369 35,000 71.43 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 49,169 290,300 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,264,270 1,631,470 1,233,400 -35.14 % 800,000

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับ
สนุนงานกองชาง

161,700 210,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 7,196 6,460 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,238.39 2,600 980,000 -48.98 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,477,404.39 1,850,530 2,233,400 1,330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,635 23,355 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 299,910 1,244,687.08 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,123.5 830 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 18,568 20,500 45,000 100 % 90,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,730 58,770 41,300 93.7 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 406,966.5 1,348,142.08 136,300 220,000
รวมงบดําเนินงาน 1,889,170.89 3,247,841.08 2,660,000 1,730,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 850,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 29,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน*(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา19 นิ้ว)

17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  0 5,600 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด  800 VA 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,500 42,400 850,000 0
รวมงบลงทุน 19,500 42,400 850,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,082,940.89 4,813,981.78 4,298,816 2,783,840
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 324,240 96.23 % 636,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 15,600 192.31 % 45,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 339,644 33.83 % 454,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 37,320 -26.69 % 27,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 716,804 1,163,760
รวมงบบุคลากร 0 0 716,804 1,163,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 214,300 -53.34 % 100,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 5,000 200 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 255,300 151,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับ
สนุนงานกองชาง

0 0 257,400 35.98 % 350,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 257,400 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 360,000 -30.56 % 250,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 742,000 -46.09 % 400,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,102,000 650,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,614,700 1,181,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อแบบหลอคอนกรีตทรงเหลี่ยม พร้อม
เหล็กกระทุ้ง

0 0 11,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 0 0 0 100 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 11,000 250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางเข้าบ้านนาตลิ่งชัน หมูที่ 10

0 0 109,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเขียว  หมูที่ 3 

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางแจ๋ว หมูที่ 3

0 0 116,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางติ๋ม หมูที่ 10  

0 0 1,322,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางละมอม หมูที่ 3

0 0 76,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเวียน หมูที่ 2  

0 0 151,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสอิ้ง หมูที่ 3

0 0 688,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสะอ้อน หมูที่ 3

0 0 118,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางเสนห์ หมูที่ 7 บ้านดอนไพล

0 0 0 100 % 1,740,744

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชาติ หมูที่ 2

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายทอง หมูที่ 3  

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเที่ยง หมูที่ 1

0 0 67,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประนอม หมูที่ 1

0 0 112,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายพรม หมูที่ 2

0 0 390,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายรงค์ หมูที่ 2

0 0 229,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมศักดิ์ หมูที่ 6

0 0 84,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายหง หมูที่ 2

0 0 88,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ้นบ้านนาใหม(ชวงที่ 2) หมูที่ 12

1,187,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางแยกบ้านนาตลิ่งชัน-ศาลตาปู่ หมูที่ 
14

1,280,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางทองออน  หมูที่ 13

638,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทานสายใหญ หมูที่ 
16

950,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลตาปู่  หมูที่ 8

528,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,583,000 0 4,335,000 1,840,744
รวมงบลงทุน 4,583,000 0 4,346,000 2,090,744

รวมงานก่อสร้าง 4,583,000 0 6,677,504 4,435,504
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,665,940.89 4,813,981.78 10,976,320 7,219,344

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 55,120 231.79 % 182,880
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 187,200 3.01 % 192,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 242,320 375,720
รวมงบบุคลากร 0 0 242,320 375,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,450 29.45 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,450 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 7,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0 0 7,000 185.71 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 14,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,450 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 0 0 0 100 % 10,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 14,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 14,600

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 271,770 440,320
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานัก
งานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

0 40,549.08 50,000 0 % 50,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ วัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ "รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้เพื่อแผนดิน" สืบสานสู 100 ล้านต้น

0 0 21,300 -6.1 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ
น้ํา

0 0 5,000 100 % 10,000

โครงการเสวียนอัจฉริยะ 2,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 2,000 40,549.08 76,300 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 13,600 85,890 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 13,600 85,890 0 0
รวมงบดําเนินงาน 15,600 126,439.08 76,300 110,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 15,600 126,439.08 76,300 110,000
รวมแผนงานการเกษตร 15,600 126,439.08 348,070 550,320

รวมทุกแผนงาน 50,314,634.71 50,688,730.58 68,100,000 72,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลทาเยี่ยม

อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 24,076,500 บาท
งบกลาง รวม 24,076,500 บาท

งบกลาง รวม 24,076,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกเทศบาลตําบลทาเยี่ยม โดยจาย
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,528,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ 
   ชวงอายุ 60-69  ปี จะได้รับในอัตราคนละ 600 บาท/เดือน
   ชวงอายุ 70-79 ปี จะได้รับในอัตราคนละ 700 บาท/เดือน
   ชวงอายุ 80-89 ปี จะได้รับในอัตราคนละ 800 บาท/เดือน
   ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับในอัตราคนละ 1,000 บาท/เดือน
   เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 82
  ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,262,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้แล้ว แบงตามชวงอายุ ดังนี้
   คนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800
 บาท/เดือน
   (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 
   คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท/เดือน 
   (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) 
   เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แกผู้ป่วย
เอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5) ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
รายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมาของ
สมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณดังกลาว ทั้งนี้ ต้องไมเกิน 750,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,050,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 82
 ลําดับที่ 4

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักงานเทศบาลซึ่งถึงแกความ
ตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษให้แกพนักจ้างซึ่งถึงแกความตาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,166,730 บาท

งบบุคลากร รวม 7,035,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 725,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ดังนี้
   (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 28,800 บาท
   (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือน
ละ 15,840 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้
   (1) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท
   (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราคนละ 4,500 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
 (1) เงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา
คนละ 4,500 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้
 (1) เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 10,080 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้
 (1) เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ 15,840 บาท
 (2) เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ 12,960 บาท
 (3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน ในอัตราคนละ 10,080 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,186,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดสํานักปลัดเทศบาลดังนี้
   (1) ตําแหนงปลัดเทศบาล      จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงรองปลัดเทศบาล     จํานวน 1 อัตรา
   (3) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   จํานวน 1 อัตรา
   (4) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ    จํานวน 1 อัตรา
   (5) ตําแหนงนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.)  
จํานวน 1 อัตรา
   (6) ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.)    จํานวน 1 อัตรา
   (7) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)    จํานวน 1 อัตรา
   (8) ตําแหนงนิติกร (ปก./ชก.)     จํานวน 1 อัตรา
   (9) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)    จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง ตําแหนงประเภทอํานวย
การท้องถิ่น ระดับสูงและระดับกลาง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการพิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัด ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและ
ระดับต้น ดังนี้
 (1) ตําแหนงปลัดเทศบาล
 (2) ตําแหนงรองปลัดเทศบาล
 (3) ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
 (4) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 546,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
 (2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
 (3) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์     
 (4) ตําแหนงคนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
 (2) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์     
 (3) ตําแหนงคนงาน
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:49 หน้า : 13/181



งบดําเนินงาน รวม 2,953,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 595,810 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 21,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่มา
ประชุมในกิจการของสภาฯ ที่ได้รับคาตอบแทนเบี้ยประชุมเป็น
รายครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาเชาบ้าน จํานวน 444,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,358,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนสวนในการตัดแตงกิ่งไม้ ดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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จ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาด จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารหอประชุม ห้อง
น้ํา ฯลฯ ที่อยูในเขตพื้นที่สํานักงานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:49 หน้า : 18/181



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน คา
รับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น) , คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ , คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี , คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีรวมกับหนวย
งานราชการและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอื่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีรวมกับหนวยงานราชการและองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น เชน คาพวงมาลา คาสิ่งของในการบวง
สรวง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 86
  ลําดับที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเครื่อง
สังฆทาน คาปัจจัยถวายพระ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 96
  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลทาเยี่ยม

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม เชน คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 98
  ลําดับที่ 7
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันแก
ประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันให้แกประชาชน เชน คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 97
  ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของสํานักปลัดเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุคงทน) เชน ไมโครโฟน , ขา
ตั้งไมโครโฟน , หัวแร้งไฟฟ้า , เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า , เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า , มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า , เครื่องประจุ
ไฟ , โคมไฟ , โทรโขง , ไม้ชักฟิวส์ , ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ฟิวส์ , เทปพันสาย
ไฟฟ้า , สายไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , หลอดไฟ , เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตซ์ไฟฟ้า , หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ , ลูกถ้วยสายอากาศ , รีซีสเตอร์ , มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ , ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ , เบรกเกอร์ , สาย
อากาศ หรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ
สัญญาณดาวเทียม , แบตเตอรี่โซลาเซลล์ , กลองรับ
สัญญาณ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคง
ทน) เชน หม้อ , กระทะ , กะละมัง , ตะหลิว , กรอบ
รูป , มีด , ถัง , ถาด , แก้วน้ํา , จานรอง , ถ้วยชาม , ช้อน
ส้อม , กระจกเงา , โองน้ํา , ที่นอน , กระโถน , เตาไฟฟ้า , เตา
น้ํามัน , เตารีด , เครื่องบดอาหาร , เครื่องตีไขไฟฟ้า , เครื่องปิง
ขนมปัง , กระทะไฟฟ้า , หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า , กระติกน้ําร้อน , กระติกน้ําแข็ง , ถังแก๊ส , เตา , ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง , สายยางฉีดน้ํา , ถังขยะแบบขาตั้ง , ถังขยะ
แบบล้อลาก , อางล้างจาน , ถังน้ํา ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ไม้
กวาด , เขง , มุ้ง , ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผ้า
หม , ผ้าปูโต๊ะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน , หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา , อาหารเสริม (นม) , วัสดุประกอบอาหาร , อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง (วัสดุคงทน) เชน ไม้
ตางๆ , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , สิ่ว , เสียม , เลื่อย , ขวาน , 
กบไสไม้ , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , สวานมือ , โถส้วม , อางล้างมือ , ราวพาด
ผ้า , หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก , เครื่องยิงตะปู , นั่งร้าน ฯลฯ (วัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน น้ํามันทาไม้ , ทินเนอร์ , สี , ปูน
ซีเมนต์ , ทราย , ยางมะตอยสําเร็จรูป , อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , เหล็กเส้น , แปรงทาสี , ปูน
ขาว , แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา , ทอตางๆ , ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุกอสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน) เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร์ , ล็อคคลัตช์ , ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางรถยนต์ , น้ํามันเบรก , น๊อตและ
สกรู , สายไมล์ , เพลา , ฟิลม์กรองแสง , น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ , เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต์ , กันชนรถยนต์ , เข็มขัดนิรภัย , สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนสง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันก๊าด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , ก๊าซ , น้ํามันเกียร์ , น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (วัสดุคงทน) เชน ขาตั้ง
กล้อง , ขาตั้งเขียนภาพ , กลองและระวิงใสฟิล์ม
ภาพยนตร์ , เครื่องกรอเทป , เลนส์ซูม , กระเป๋าใสกล้องถาย
รูป , ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก , ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน พูกัน , สี , กระดาษเขียนโปสเตอร์ , เม
มโมรี่การ์ด , ฟิล์มสไลด์ , แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์ , วิดีโอเทป , แผนซีดี) , รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัดขยาย , ภาพถายดาวเทียม , เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
หอกระจายขาว หรือในที่สาธารณะ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล  อาคารอื่นๆ ฯลฯ
 ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ เชน คาโทรศัพท์พื้นฐานใน
สํานักงาน , คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายเลข
โทรศัพท์ คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) , คาเทเลกซ์ , คาวิทยุสื่อสาร , คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม , คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ , คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี) ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING ของเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 177,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 177,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 57 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร สามารถปรับ
ไฮโดรลิค มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:49 หน้า : 32/181



จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 9,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,900 บาท
 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ําได้
 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว โครงเหล็กพับ
ได้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ขนาดไมน้อยกวา 75 ซม. X 180
 ซม. จํานวน 10 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น ขนาด 25
 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไมน้อยกวา 3 ระดับ ปรับสาย ซ้าย-ขวา หรือ
หยุดสายได้ ขาเสาพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรง ทน
ทาน จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา เป็นเครื่อง
บันทึกเสียงระบบดิจิตอล มีหนวยความจําตัวเครื่อง ขนาดไมน้อย
กวา 4 GB , มีแบตเตอรี่ในตัว เพิ่มความจําด้วย MicroSD บันทึก
ไฟล์ MP3 ได้ มีชองเสียบ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณราย
จายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่
เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:49 หน้า : 34/181



 ธันวาคม 2564  ข้อ 7 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3
 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  ข้อ 11 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก ( 2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล (RAW) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi  (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 10,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30
 ธันวาคม 2564  ข้อ 51 ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dbi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000
 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  ข้อ 52 ดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner, 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dbi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) 
ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ 30 ธันวาคม 2564 ข้อ 62 ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 421,060 บาท
งบบุคลากร รวม 333,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 333,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 333,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามที่
ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ที่มีบุตรอยูในเกณฑ์ที่
จะได้รับความชวยเหลือตามระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน เชน คาเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมประชุม
ประชาคม , คาวัสดุอุปกรณ์ , คาป้ายโครงการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 96  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,765,280 บาท
งบบุคลากร รวม 3,248,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,248,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,276,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองคลัง ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง    จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   จํานวน 1 อัตรา
   (3) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)  จํานวน 1
 อัตรา
   (4) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)   จํานวน 1 อัตรา
   (5) ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  จํานวน 1
 อัตรา
   (6) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)   จํานวน 1 อัตรา
   (7) ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)  จํานวน 1
 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
 (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:50 หน้า : 45/181



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 852,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดกองคลัง ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
 (2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 (3) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ  
 (2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 (3) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:50 หน้า : 46/181



งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตําบลทา
เยี่ยม

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ,  คา
เบี้ยเลี้ยง , คาจ้างเหมาพนักงานตามโครงการ , คาวัสดุ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 99  ลําดับที่ 9
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองคลังให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย์ เชน คาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ฯลฯ ที่เข้าลักษณะคาบริการไปรษณีย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30
 ธันวาคม 2564  ข้อ 7 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3
 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 504,200 บาท
งบบุคลากร รวม 419,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 419,400 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(หนวยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แก นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่
มีสิทธิเบิกคาเชาบ้านตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(หนวยตรวจสอบภายใน)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน ที่มีบุตรอยูในเกณฑ์ที่จะได้รับความชวยเหลือตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับนัก
วิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4,467,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,216,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,216,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 44,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกลาว ในอัตราเดือน
ละ 3,690 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
 1) ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
 2) ตําแหนงพนักงานดับเพลิง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้
 1) ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
 2) ตําแหนงพนักงานดับเพลิง
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิงและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 432,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
เชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาป้ายโครงการ, คาตอบแทน
วิทยากร (ภาคทฤษฎี) ,คาตอบแทนวิทยากรกลุม (ภาคปฏิบัติ) ,คา
วัสดุการอบรม ,คาบรรจุผงเคมีดับเพลิง คาแก๊ส ,คาน้ํามัน
เบนซิน และ ดีเซล ,คาอาหารกลางวัน ,คาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 100  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญตางๆ เชน คาป้าย
โครงการ 
, คาป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ , คาเชาเต้นท์ , คาน้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชน , คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 100  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของสํานักปลัดเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุคงทน) เชน ไมโครโฟน , ขา
ตั้งไมโครโฟน , หัวแร้งไฟฟ้า , เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า , เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า , มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า , เครื่องประจุ
ไฟ , โคมไฟ , โทรโขง , ไม้ชักฟิวส์ , ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ฟิวส์ , เทปพันสาย
ไฟฟ้า , สายไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , หลอดไฟ , เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตซ์ไฟฟ้า , หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ , ลูกถ้วยสายอากาศ , รีซีสเตอร์ , มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ , ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ , เบรกเกอร์ , สาย
อากาศ หรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ
สัญญาณดาวเทียม , แบตเตอรี่โซลาเซลล์ , กลองรับ
สัญญาณ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคง
ทน) เชน หม้อ , กระทะ , กะละมัง , ตะหลิว , กรอบ
รูป , มีด , ถัง , ถาด , แก้วน้ํา , จานรอง , ถ้วยชาม , ช้อน
ส้อม , กระจกเงา , โองน้ํา , ที่นอน , กระโถน , เตาไฟฟ้า , เตา
น้ํามัน , เตารีด , เครื่องบดอาหาร , เครื่องตีไขไฟฟ้า , เครื่องปิง
ขนมปัง , กระทะไฟฟ้า , หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า , กระติกน้ําร้อน , กระติกน้ําแข็ง , ถังแก๊ส , เตา , ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง , สายยางฉีดน้ํา , ถังขยะแบบขาตั้ง , ถังขยะ
แบบล้อลาก , อางล้างจาน , ถังน้ํา ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ไม้
กวาด , เขง , มุ้ง , ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผ้า
หม , ผ้าปูโต๊ะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน , หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา , อาหารเสริม (นม) , วัสดุประกอบอาหาร , อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง (วัสดุคงทน) เชน ไม้
ตางๆ , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , สิ่ว , เสียม , เลื่อย , ขวาน , 
กบไสไม้ , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , สวานมือ , โถส้วม , อางล้างมือ , ราวพาด
ผ้า , หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก , เครื่องยิงตะปู , นั่งร้าน ฯลฯ (วัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน น้ํามันทาไม้ , ทินเนอร์ , สี , ปูน
ซีเมนต์ , ทราย , ยางมะตอยสําเร็จรูป , อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , เหล็กเส้น , แปรงทาสี , ปูน
ขาว , แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา , ทอตางๆ , ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุกอสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน) เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร์ , ล็อคคลัตช์ , ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางรถยนต์ , น้ํามันเบรก , น๊อตและ
สกรู , สายไมล์ , เพลา , ฟิลม์กรองแสง , น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ , เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต์ , กันชนรถยนต์ , เข็มขัดนิรภัย , สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนสง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันก๊าด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , ก๊าซ , น้ํามันเกียร์ , น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย (วัสดุคงทน) เชน เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน , เสื้อ กางเกง ผ้า , เครื่องหมายตางๆ , ถึง
เท้า/ถุงมือ , รองเท้า , เข็มขัด , หมวก , ผ้าผูกคอ , เสื้อสะท้อน
แสง , เสื้อชูชีพ , ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) , ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) , เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน วุฒิบัตร อปพร. , บัตรประจํา อปพร. , เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแตงกาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (วัสดุคงทุน) เชน วาล์ว
น้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) , ทอสายสงน้ํา , สายดับ
เพลิง , อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชน สายฉีด , ถัง , ไม้ตบไฟ) ฯลฯ (วัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
วัสดุเครื่องดับเพลิง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร (วัสดุคงทน) เชน สัญญาณไฟ
กระพริบ , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , กรวยจราจร , แผงกั้น
จราจร , ป้ายเตือน , แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) , ป้ายไฟหยุดตรวจ , แผนป้ายจราจร , กระจกโค้ง
มน , ไฟแวบ , กระบองไฟ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางชะลอ
ความเร็วรถหรือยานพาหนะ , สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยาน
พาหนะ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุจราจร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 57 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร สามารถปรับไฮโดรลิ
ค มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
ขนาดไมน้อยกวา 15 แรงม้า

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 17 ฟุต พร้อม
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไมน้อยกวา 15 แรงม้า จํานวน 2
 ลํา ราคาลําละ 150,000 บาท เป็นแบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์
พร้อมใช้งาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
คุณลักษณะทั่วไป
   1) เป็นเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต
   2) ความยาวไมน้อยกวา 5.30 เมตร
   3) ความกว้างไมน้อยกวา 1.80 เมตร
   4) ความสูงไมน้อยกวา 0.40 เมตร 
คุณลักษณะเฉพาะเรือ
 1) ลักษณะตัวเรือแบบหัวมน ท้ายตัด วัสดุสร้างด้วยไฟเบอร์กลา
สทั้งลํา
 2) ความหนากาบเรือไมน้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร ความหนาท้อง
เรือไมน้อยกวา 6 มิลลิเมตร เสริมใยแก้วชนิดใยสานเพื่อเพิ่มความ
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แข็งแรง
 3) ด้านหัวเรือแบบปิดสามารถนั่งได้
 4) ด้านท้ายเรือเสริมความแข็งแรงด้วยไม้หรือไฟเบอร์กลา
สสําหรับติดตั้งแทนเครื่องยนต์
 5) ขอบเรือมีกันกระแทกอลูมิเนียม
 6) มีที่นั่งที่เป็นโครงสร้างเดียวกับเรือสําหรับผู้โดยสารไมน้อย
กวา 3 แถว เพื่อความแข็งแรง

เครื่องยนต์เรือแบบหางยาว
   1) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศ
ไทย
   2) ขนาดแรงม้าไมน้อยกวา 15 แรงม้า 
   3) ระบบสตาร์ทแบบเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ
   4) ชุดหางเครื่องยนต์เรือเป็นทอเหล็กชุบกัลป์วาไนด์
   5) ใบจักรเป็นอลูมิเนียมหลอขึ้นรูปขนาดเหมาะสมกับเครื่อง
ยนต์
   6) แทนเครื่องกับตัวเรือมีลักษณะแบบยื่นเข้าภายในลําเรือ
สีตัวเรือ
   1) ตัวเรือกําหนดเป็นสีน้ําเงิน
อุปกรณ์ประจําเรือตอลํา
   1) เสื้อชูชีพสีส้ม จํานวน 3 ตัว
   2) ไม้พายทําจากพลาสติกอยางดีลอยน้ําได้ความยาวไมน้อย
กวา 1.2 เมตร จํานวน 2 อัน
   3) เชือกสําหรับผูกเรือทําจากวัสดุสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
ขนาด 10 มิลลิเมตร ความยาว 10 เมตร จํานวน 1 เส้น
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   4) ชุดเครื่องมือประจําเรือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
  - ไขควงปากแบนและปากแฉก อยางละ 1 อัน
  - ประแจผสม เบอร์ 10 , 12 จํานวน 2 ตัว 
   - ประแจถอดหัวเทียน จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 113  ลําดับที่ 17
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับ - สง วิทยุ ชนิดมือถือ 5
 วัตต์ ระบบ VHF / FM ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชาร์จ 
แบตเตอรรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จํานวน 5 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท
 - ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 113  ลําดับที่ 15
(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ขาย พร้อมติดตั้ง จํานวน 52 จุด (13 หมูบ้าน ๆ ละ 4 จุด) ดังนี้ 
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกสํานักงาน มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อย
กวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมน้อยกวา 2,073,600 pixel
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   - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
   - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สําหรับการแสดงภาพในกรณีที่มี
คาความเข้มของแสง 0 LUX ได้
   - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
   - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection)ได้
   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range 
หรือ Digital Wide Dynamic Range ได้
   - สามารถสงสัญญาณภาพ (streaming ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง)
   - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอยาง
น้อย
   - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4  ได้เป็น
อยางน้อย
   - มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกวาและสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
   - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
   - สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ –10 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส เป็นอยางน้อย
   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,“NTP 
หรือ SNTP”, RTSP, ได้เป็นอยางน้อย
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง มีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
   - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดโดยเฉพาะ
   - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
   - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
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   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base -T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
   - สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3af 
หรือ IEEE802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได้ จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
    - สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียด
ของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920 x 1,080 pixelหรือไมน้อย
กวา 2,073,600 pixel
   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน”HTTP”
หรือHTTPS”,SMTP”,NTPหรือSNTP”,SNMP,RTSP ได้เป็นอยาง
น้อย
   - มีหนวยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) 
ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมน้อยกวา 8 TB (Hard disk มี
ความจุไมน้อยกวา 8 TB )
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมน้อยกวา 2
 ชอง
   - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (protocol) IPv4 และIPv6
 ได้
   - ต้องมี Softwaer Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
   - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผาน
ระบบเครือขายได้
   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) 
ขนาด 8 ชอง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีลักษณะการทํางานไมน้อยกวา Layer 2 ของ OSI Model
   - มี Switching Capacity ไมน้อยกวา 16 Gbps
   - รองรับ Mac Address ได้ไมน้อยกวา 8,000 Mac Address
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกวา และสามารถ
ทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
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หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได้
จํานวนไมน้อยกวา 8 ชอง
  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผานโปรแกรม Web Browser 
ได้
   - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ
เครือขายทุกชอง
4. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
5. จอรับภาพมอนิเตอร์ขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
   - มีขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว
   - รองรับความละเอียดการแสดงผลไมน้อย
กวา 1,920 x 1,080 Pixel
   - มี Refresh Rate ไมน้อยกวา 60 Hz
   - มี Contrast Ratio ไมน้อยกวา 600 : 1
6. สาย LAN CAT 5 ภายนอก  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   - ใช้สําหรับเชื่อมตอระบบเครือขายกล้องวงจรปิด หรือใช้เดิน
สายอินเตอร์เน็ต ภายนอกอาคาร/สํานักงาน 
7. อุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้ง 
   - กิ๊ฟรัดสายไฟ 
   - แผนไม้กระดาน 
   - น็อต ฯลฯ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 121  ลําดับที่ 27
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 18,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้
มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยาง
ประหยัด 
   1) ตู้ทําด้วยโลหะพนสีแดง
   2) ขนาดกว้างไมน้อยกวา 115 ซม. สูงไมน้อยกวา 155 ซม. 
ลึกไมน้อยกวา 45 ซม.
   3) ด้านหน้าเป็นกระจกใส
   4) ภายในตู้มีราวแขวนชุด และชั้นสําหรับวางอุปกรณ์
   5) กุญแจล็อค เปิด - ปิด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 114  ลําดับที่ 19
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 11,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลโชคชัย ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ เป็นหนวยงานในการ
ดําเนินการบริหารและจัดหาพัสดุรวมทั้งจัดซื้อจัดจ้างของปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารสวนตําบลโชค
ชัย ที่ นม 75601/ว 404 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการศูนย์ปฏิบัติการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 87  ลําดับที่ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,020,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,202,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,202,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 787,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองการศึกษา ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
 (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 343,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 
 (2) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ ในสังกัดกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 786,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 449,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการ
บันทึกข้อมูลของกองการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)

จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)

จ้างเหมาบริการภารโรง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการ
ภารโรงประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน คา
รับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น) , คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ , คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี , คาใช้จายในการประชุมราชการ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองการศึกษา)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลทา
เยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองการศึกษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 327,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 37,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคง
ทน) เชน หม้อ , กระทะ , กะละมัง , ตะหลิว , กรอบ
รูป , มีด , ถัง , ถาด , แก้วน้ํา , จานรอง , ถ้วยชาม , ช้อน
ส้อม , กระจกเงา , โองน้ํา , ที่นอน , กระโถน , เตาไฟฟ้า , เตา
น้ํามัน , เตารีด , เครื่องบดอาหาร , เครื่องตีไขไฟฟ้า , เครื่องปิง
ขนมปัง , กระทะไฟฟ้า , หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า , กระติกน้ําร้อน , กระติกน้ําแข็ง , ถังแก๊ส , เตา , ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง , สายยางฉีดน้ํา , ถังขยะแบบขาตั้ง , ถังขยะ
แบบล้อลาก , อางล้างจาน , ถังน้ํา ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ไม้
กวาด , เขง , มุ้ง , ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผ้า
หม , ผ้าปูโต๊ะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน , หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา , อาหารเสริม (นม) , วัสดุประกอบอาหาร , อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน) เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร์ , ล็อคคลัตช์ , ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางรถยนต์ , น้ํามันเบรก , น๊อตและ
สกรู , สายไมล์ , เพลา , ฟิลม์กรองแสง , น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ , เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต์ , กันชนรถยนต์ , เข็มขัดนิรภัย , สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนสง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันก๊าด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , ก๊าซ , น้ํามันเกียร์ , น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุคง
ทน) เชน เคียว , สปริงเกลอร์ (Sprinkler) , จอบ
หมุน , จานพรวน , ผานไถกระทะ , คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว , เครื่องดักแมลง , ตะแกรงรอนเบนโธส , อวน (สําเร็จ
รูป) , กระชัง , มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ปุ๋ย , ยา
ป้องกันและกําจัดศรัตรูพืชและสัตว์ , อาหารสัตว์ , พืชและ
สัตว์ , พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา , น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ , วัสดุเพาะ
ชํา , อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือก , ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก , หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล) เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุการ
เกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:50 หน้า : 92/181



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 57 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร สามารถปรับ
ไฮโดรลิค มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ลึก 60
 เซนติเมตร แบบมีลิ้นชักอยางน้อย 2 ลิ้นชัก มีกุญแจ
ล็อค จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,146,686 บาท
งบบุคลากร รวม 981,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 981,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง ครู สังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 (2) ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 (2) ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,206,126 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 681,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาอาหาร , คาเครื่องดื่ม , คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งาน , เงินรางวัล , คาป้ายโครงการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 94
  ลําดับที่ 18
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 581,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 1) คาอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 
   จํานวน 411,600 บาท (60 คน x 245 วัน x 21 บาท) 
 2) คาใช้จายในการจัดการศึกษา
  2.1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 102,000 บาท
     (60 คน x 1,700 บาท) 
  2.2) คาหนังสือเรียน (รายหัว) จํานวน 12,000 บาท
     (60 คน x 200 บาท = 12,000 บาท)
  2.3) คาอุปกรณ์การเรียน (รายหัว) จํานวน 12,000 บาท
     (60 คน x 200 บาท = 12,000 บาท)
  2.4) คาเครื่องแบบนักเรียน (รายหัว) จํานวน 18,000 บาท 
     (60 คน x 300 บาท = 18,000 บาท)
  2.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รายหัว) จํานวน 25,800
 บาท
     (60 คน x 430 บาท = 25,800 บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 94
  ลําดับที่ 17
(กองการศึกษา)   
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ค่าวัสดุ รวม 1,469,726 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,469,726 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า
หม ผู้ปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ และ คา
อาหารเสริม (นม) ดังนี้
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม และเด็กนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม ในอัตราคนละ 7.37 บาท
   1) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม เป็นจํานวนเงิน 114,972 บาท
(60 คน x 260 วัน x 7.37 บาท = 114,972 บาท) 
   2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทา
เยี่ยม จํานวน 6 โรงเรียน เป็นจํานวนเงิน 1,354,754 บาท (707
 คน x 260 วัน x 7.37 บาท = 1,354,754 บาท)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 89
  ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,959,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,959,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชันตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทาน
นาตลิ่งชัน จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 90
  ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

จํานวน 1,069,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชลประทาน
บ้านกอโจด จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 90
 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนดอนไพลตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 666,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนดอน
ไพล จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 90
  ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโจดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 778,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโจด
 จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 91
  ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาเยี่ยมวิทยาตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

จํานวน 313,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านทา
เยี่ยมวิทยา จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 91
  ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนเพชรตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

จํานวน 375,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางให้แกเด็กนัก
เรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโนน
เพชร จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21 บาทตอวัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 91
  ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,180,300 บาท

งบบุคลากร รวม 801,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 801,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 741,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น  ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 2,031,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,236,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลสารสนเทศ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ EMS จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถ EMS 
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 795,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน) เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร์ , ล็อคคลัตช์ , ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางรถยนต์ , น้ํามันเบรก , น๊อตและ
สกรู , สายไมล์ , เพลา , ฟิลม์กรองแสง , น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ , เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต์ , กันชนรถยนต์ , เข็มขัดนิรภัย , สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนสง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันก๊าด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , ก๊าซ , น้ํามันเกียร์ , น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุคง
ทน) เชน ชุดเครื่องมือผาตัด , ที่วางกรวยแก้ว , กระบอก
ตวง , เบ้าหลวม , หูฟัง (Stethoscope) , เปลหามคนไข้ , คีม
ถอนฟัน , เครื่องวัดน้ําฝน , ถังเก็บเชื้อเพลิง , เครื่องนึ่ง , เครื่อง
มือวิทยาศาสตร์ , เครื่องวัดอุณภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน สําลี และผ้าพันแผล , ยาและ
เวชภัณฑ์ , แอลกอฮอล์ , ฟิล์มเอกซเรย์ , เคมี
ภัณฑ์ , ออกซิเจน , น้ํายาตางๆ , เลือด , สายยาง , ลูก
ยาง , หลอดแก้ว , ลวดเชื่อมเงิน , ถุงมือ , กระดาษกรอง , สัตว์
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ , หลอด
เอกซเรย์ , ทรายอะเบท , น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง , คลอรีน สารส้ม , หน้ากากอนามัย , ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น (วัสดุคงทน) เชน มิเตอร์
น้ํา - ไฟฟ้า , สมอเรือ , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , หัววาล์ว
เปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะวัสดุอื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผน
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700 บาท
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ 30
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 ธันวาคม 2564  ข้อ 7 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3
 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
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อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนบ้านกอโจด หมูที่ 11 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านกอโจด หมูที่ 11 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านกอโจด หมูที่ 11
  เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 77
 ลําดับที่ 11
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

อุดหนุนบ้านกอโจดไทรย้อย หมูที่ 13 สําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านกอโจดไทรย้อย หมูที่ 13 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านกอโจด
ไทรย้อย หมูที่ 13 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 78
  ลําดับที่ 13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

อุดหนุนบ้านคลองบง หมูที่ 5 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านคลองบง หมูที่ 5 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านคลองบง หมูที่ 5
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 75
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านคลองมะเดื่อ หมูที่ 2 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านคลองมะเดื่อ หมูที่ 2 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านคลอง
มะเดื่อ หมูที่ 2 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 74
  ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:50 หน้า : 118/181



อุดหนุนบ้านโจด หมูที่ 4 สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านโจด หมูที่ 4 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านโจด หมูที่ 4
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 75
  ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านดอนไพล หมูที่ 7 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านดอนไพล หมูที่ 7 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านดอนไพล หมูที่ 7
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 76
  ลําดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านดอนไพล หมูที่ 8 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านดอนไพล หมูที่ 8 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านดอนไพล หมูที่ 8
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 76
  ลําดับที่ 8 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านทาบอ หมูที่ 15 สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านทาบอ หมูที่ 15 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านทาบอ หมูที่ 15
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 78
  ลําดับที่ 15
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านทาเยี่ยม หมูที่ 1 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านทาเยี่ยม หมูที่ 1 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านทาเยี่ยม หมูที่ 1
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 74
  ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน หมูที่ 10 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านนาตลิ่งชัน หมูที่ 10 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านนา
ตลิ่งชัน หมูที่ 10 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 77
  ลําดับที่ 10
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านนาใหม หมูที่ 12 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านนาใหม หมูที่ 12 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านนาใหม หมูที่ 12
 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 77
  ลําดับที่ 12
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านโนนเพชร หมูที่ 6 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านโนนเพชร หมูที่ 6 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านโนนเพชร หมู
ที่ 6 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ การอบรม การ
รณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 75
  ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านโนนสะอาด หมูที่ 9 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 9 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านโนน
สะอาด หมูที่ 9 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณ
สุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 76
  ลําดับที่ 9
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านหนองกกพัฒนา หมูที่ 16 สําหรับดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านหนองกกพัฒนา หมูที่ 16 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านหนองกก
พัฒนา หมูที่ 16 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 79
  ลําดับที่ 16
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านหนองกระทุม หมูที่ 3 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 3 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้าน
หนองกระทุม หมูที่ 3 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 74
  ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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อุดหนุนบ้านหัวระนาม หมูที่ 14 สําหรับดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่
บ้านหัวระนาม หมูที่ 14 ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ตามบริบทของบ้านหัว
ระนาม หมูที่ 14 เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความ
สามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 78
  ลําดับที่ 14
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,333,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,043,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 697,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม ดังนี้
   (1) ตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  (ปก./ชก.) จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 (2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
 (3) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 (1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
 (2) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตําบลทาเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตําบลทาเยี่ยม โคราชเมืองสะอาด เชน คาป้ายโครงการ , คา
อาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 83  ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี)

จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , คาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย์ , คาป้ายโครงการ , คา
อาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาวิทยากร ฯลฯ ที่เกี่ยว
ของกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 79  ลําดับที่ 17
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการหมูบ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหมูบ้านต้นแบบการ
จัดการขยะแบบยั่งยืน เชน คาวิทยากร , คาป้ายโครงการ , คา
อาหาร , คาอาหารวางและเครื่องดื่ม , คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 83  ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 600,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในชุมชน/หมูบ้าน

จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชค
ชัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชน/หมูบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
หน้า 68  ลําดับที่ 2
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,914,480 บาท
งบบุคลากร รวม 908,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 908,640 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 788,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
   1) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์
   2) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 (1) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์     
 (2) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่
มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 505,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,840 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 21,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 324,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ
ภายในเขตเทศบาลตําบลทาเยี่ยม ทั้ง 16 หมูบ้าน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุคง
ทน) เชน หม้อ , กระทะ , กะละมัง , ตะหลิว , กรอบ
รูป , มีด , ถัง , ถาด , แก้วน้ํา , จานรอง , ถ้วยชาม , ช้อน
ส้อม , กระจกเงา , โองน้ํา , ที่นอน , กระโถน , เตาไฟฟ้า , เตา
น้ํามัน , เตารีด , เครื่องบดอาหาร , เครื่องตีไขไฟฟ้า , เครื่องปิง
ขนมปัง , กระทะไฟฟ้า , หม้อไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า , กระติกน้ําร้อน , กระติกน้ําแข็ง , ถังแก๊ส , เตา , ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง , สายยางฉีดน้ํา , ถังขยะแบบขาตั้ง , ถังขยะ
แบบล้อลาก , อางล้างจาน , ถังน้ํา ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ไม้
กวาด , เขง , มุ้ง , ผ้าปูที่นอน , ปลอกหมอน , หมอน , ผ้า
หม , ผ้าปูโต๊ะ , น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน , หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา , อาหารเสริม (นม) , วัสดุประกอบอาหาร , อาหารสําเร็จ
รูป ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุงานบ้านงานครัว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย (วัสดุคงทน) เชน เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน , เสื้อ กางเกง ผ้า , เครื่องหมายตางๆ , ถึง
เท้า/ถุงมือ , รองเท้า , เข็มขัด , หมวก , ผ้าผูกคอ , เสื้อสะท้อน
แสง , เสื้อชูชีพ , ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) , ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) , เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใสสารเคมี ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน วุฒิบัตร อปพร. , บัตรประจํา อปพร. , เข็มเครื่อง
หมาย อปพร. ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุเครื่องแตงกาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 2,500,000 บาท ดังนี้
 1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 10 ลูกบาศก์
เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไมน้อยกวา 5,000
 กิโลกรัม
 2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม
น้อยกวา 4.50 มิลลิเมตร
 3) รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนัก
ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
 4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดังสูง
สุดไมน้อยกวา 2,500 ปอนด์ตอตารางนิ้ว
 5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 112
  ลําดับที่ 13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,020,180 บาท

งบบุคลากร รวม 912,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 912,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 677,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
ให้แก นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 2 อัตรา สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 235,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 57 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร สามารถปรับ
ไฮโดรลิค มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม , คาป้ายโครงการ , คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ , คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม , คา
กระเป๋าหรือสิ่งบรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม , คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม , คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
หน้า 70  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,462,660 บาท

งบบุคลากร รวม 177,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 177,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 177,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:51 หน้า : 149/181



งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:11:51 หน้า : 150/181



ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแขงขัน , คาถ้วย
รางวัล , เงินรางวัล , คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน , คาป้าย
โครงการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 72
  ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 980,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 490,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 1 บ้านทาเยี่ยม จํานวน 122,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 1
 บ้านทาเยี่ยม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
   1) เครื่องเลนกล้ามเนื้อ (Smith Machine)   จํานวน 1 ตัว
 2) โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเลนกล้ามเนื้อ)   จํานวน 1 ตัว
 3) ลูเดินวงรีล้อหลัง     จํานวน 1 ตัว 
 4) จักรยานนั่งปันแบบมีที่พิง   จํานวน 1 ตัว
 5) จักรยานนั่งปันแบบนั่งหลังตรง   จํานวน 1 ตัว
 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู   จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 117
  ลําดับที่ 23
(กองการศึกษา)
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 16 บ้านหนองกก จํานวน 122,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 16
 บ้านหนองกก จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 1) เครื่องเลนกล้ามเนื้อ (Smith Machine)   จํานวน 1 ตัว
 2) โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเลนกล้ามเนื้อ)   จํานวน 1 ตัว
 3) ลูเดินวงรีล้อหลัง     จํานวน 1 ตัว 
 4) จักรยานนั่งปันแบบมีที่พิง   จํานวน 1 ตัว
 5) จักรยานนั่งปันแบบนั่งหลังตรง   จํานวน 1 ตัว
 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู   จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 120
  ลําดับที่ 26
(กองการศึกษา)

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 5 บ้านคลองบง จํานวน 122,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 5
 บ้านคลองบง จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 1) เครื่องเลนกล้ามเนื้อ (Smith Machine)   จํานวน 1 ตัว
 2) โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเลนกล้ามเนื้อ)   จํานวน 1 ตัว
 3) ลูเดินวงรีล้อหลัง     จํานวน 1 ตัว 
 4) จักรยานนั่งปันแบบมีที่พิง   จํานวน 1 ตัว
 5) จักรยานนั่งปันแบบนั่งหลังตรง   จํานวน 1 ตัว
 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู   จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 118
  ลําดับที่ 24
(กองการศึกษา)
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จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 6 บ้านโนนเพชร จํานวน 122,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 6
 บ้านโนนเพชร จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 1) เครื่องเลนกล้ามเนื้อ (Smith Machine)   จํานวน 1 ตัว
 2) โฮมยิม 1 สถานี (เครื่องเลนกล้ามเนื้อ)   จํานวน 1 ตัว
 3) ลูเดินวงรีล้อหลัง     จํานวน 1 ตัว 
 4) จักรยานนั่งปันแบบมีที่พิง   จํานวน 1 ตัว
 5) จักรยานนั่งปันแบบนั่งหลังตรง   จํานวน 1 ตัว
 6) ชุดดัมเบลพร้อมชั้นวาง 6 คู   จํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 119
  ลําดับที่ 25
(กองการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 490,000 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคาคลุมลานหลังเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างหลังคาคลุมลานหลังเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเยี่ยม โดยกอสร้างหลังคา กว้าง 10
 เมตร ยาว 16 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 160
 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 73
  ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา เชน คาปัจจัยถวายพระ , คาวัสดุ
อุปกรณ์ , คาดอกไม้ ธูป เทียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 95
  ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,783,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,053,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,053,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 786,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองชาง ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง   จํานวน 1 อัตรา
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายการโยธา   จํานวน 1 อัตรา
   (3) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น ดังนี้
   (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง  
   (2) ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายการโยธา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ ที่อยูในสังกัดกอง
ชาง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินที่อยูในความรับผิด
ชอบของกองชางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน (วัสดุคงทน) เชน หนังสือ , เครื่อง
คิดเลขนาดเล็ก , เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก , ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก , ไม้บรรทัดเหล็ก , กรรไกร , เก้าอี้พลาสติก , ตรา
ยาง , ที่ถูพื้น , ตะแกรงวางเอกสาร , เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด
กระดาษ , เครื่องเย็บกระดาษ , กุญแจ , ภาพ
เขียน , แผนที่ , พระบรมฉายาลักษณ์ , แผงปิดประกาศ , แผน
ป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้ายตางๆ ที่ใช้ใน
สํานักงาน , มูลี่ , มานปรับแสง (ตอผืน) , พรม (ตอผืน) , นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน , พระพุทธรูป , พระบรมรูป
จําลอง , กระเป๋า , ตาชั่งขนาดเล็ก , ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน , ผ้า
ใบเต้นท์ขนาดใหญ , ตู้ยาสามัญประจําบ้าน , แผงกั้นห้องแบบรื้อ
ถอนได้ (Partition) ฯลฯ (วัสดุสิ้น
เปลือง) เชน กระดาษ , หมึก , ดินสอ , ปากกา , ยางลบ , น้ํายา
ลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว , สมุด , ซอง
เอกสาร , ตลับผงหมึก , น้ําหมึกปริ้นท์ , เทป พี วี ซี แบบ
ใส , น้ํายาลบกระดาษไข , ไม้บรรทัด , คลิป , ตัวเย็บ
กระดาษ , เข็มหมุด , กระดาษคาร์บอน , กระดาษ
ไข , แฟ้ม , สมุดบัญชี , สมุดประวัติข้าราชการ , แบบพิมพ์ , ผ้า
สําลี , ธงชาติ , สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ , ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ , น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง , น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน , พวงมาลัย , พวงมาลา , พานพุม , กรวยดอกไม้ ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง (วัสดุคง
ทน) เชน ไขควง , ประแจ , แมแรง , กุญแจปากตาย , กุญแจ
เลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร์ , ล็อคคลัตช์ , ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ
 (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ยางรถยนต์ , น้ํามันเบรก , น๊อตและ
สกรู , สายไมล์ , เพลา , ฟิลม์กรองแสง , น้ํากลั่น ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์ , เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) , ชุดเกียร์รถยนต์ , เบรก , ครัช , พวง
มาลัย , สายพานใบพัด , หม้อน้ํา , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , จาน
จาย , ล้อ , ถังน้ํามัน , ไฟหน้า , ไฟเบรก , อานจักรยาน , ตลับลูก
ปืน , กระจกมองข้างรถยนต์ , กันชนรถยนต์ , เข็มขัดนิรภัย , สาย
ไฮดรอลิค ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนสง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แก๊สหุง
ต้ม , น้ํามันเชื้อเพลิง , น้ํามันดีเซล , น้ํามันก๊าด , น้ํามัน
เบนซิน , น้ํามันเตา , น้ํามันจารบี , น้ํามัน
เครื่อง , ถาน , ก๊าซ , น้ํามันเกียร์ , น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Compact Disc
 , Digital Video Disc , Flash Drive) , 
เทปบันทึกข้อมูล 
(Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) , 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ , ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , กระดาษตอเนื่อง , สาย
เคเบิล , หนวยประมวลผล , ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ , ซีดีรอมไดร์ฟ
 , แผนกรองแสง , แผงแป้นอักขระ หรือ แป้น
พิมพ์ (Key Board) , เมนบอร์ด (Main Board) , เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM , คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder) , เมาส์ (Mouse) , พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) , เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) , แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card , Lan Card , Antivirus Card , Sound Card) ,
 เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) , เราเตอร์ (Router) ฯลฯ ที่เข้า
ลักษณะวัสดุคอมพิวเตอร์
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,435,504 บาท
งบบุคลากร รวม 1,163,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,163,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 636,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น สังกัดกองชาง ดังนี้
   (1) ตําแหนงนายชางโยธา (ปง./ชง.)   จํานวน 2 อัตรา
   (2) ตําแหนงนายชางไฟฟ้า (ปง./ชง.)  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับ
พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกลาว ในอัตราเดือน
ละ 1,300 บาท 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือน ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 454,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ที่อยูในสังกัดกองชาง ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  
   2) ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,360 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินเพิ่มตางๆ ให้แก
พนักงานจ้างในสังกัดกองชาง ดังนี้
   1) ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา  
   2) ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกองชาง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและคาเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับ
เทศบาลตําบลทาเยี่ยม และได้กําหนดให้เบิกคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการจากเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 ที่เข้าลักษณะคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุคงทน) เชน ไมโครโฟน , ขา
ตั้งไมโครโฟน , หัวแร้งไฟฟ้า , เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า , เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า , มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า , เครื่องประจุ
ไฟ , โคมไฟ , โทรโขง , ไม้ชักฟิวส์ , ไมค์ลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ฟิวส์ , เทปพันสาย
ไฟฟ้า , สายไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , หลอดไฟ , เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า , ปลั๊กไฟฟ้า , สวิตซ์ไฟฟ้า , หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นสวนวิทยุ , ลูกถ้วยสายอากาศ , รีซีสเตอร์ , มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ , ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ , เบรกเกอร์ , สาย
อากาศ หรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ , เครื่องรับโทรทัศน์ , จานรับ
สัญญาณดาวเทียม , แบตเตอรี่โซลาเซลล์ , กลองรับ
สัญญาณ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง (วัสดุคงทน) เชน ไม้
ตางๆ , ค้อน , คีม , ชะแลง , จอบ , สิ่ว , เสียม , เลื่อย , ขวาน , 
กบไสไม้ , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง , สวานมือ , โถส้วม , อางล้างมือ , ราวพาด
ผ้า , หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก , เครื่องยิงตะปู , นั่งร้าน ฯลฯ (วัสดุ
สิ้นเปลือง) เชน น้ํามันทาไม้ , ทินเนอร์ , สี , ปูน
ซีเมนต์ , ทราย , ยางมะตอยสําเร็จรูป , อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู , เหล็กเส้น , แปรงทาสี , ปูน
ขาว , แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา , ทอตางๆ , ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุกอสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 2,090,744 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS 
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 250,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณ
รายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด หรือ
ราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 111
  ลําดับที่ 9
 (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,840,744 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสนห์ หมูที่ 7 
บ้านดอนไพล

จํานวน 1,740,744 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง
เสนห์ หมูที่ 7 บ้านดอนไพล 
ชวงที่ 1 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 413
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทางเชื่อม 8 ตารางเมตร พื้นที่ดําเนินการ
ไมน้อยกวา 2,073 ตารางเมตร วางทอระบายน้ํา คสล. เส้นผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 7 ทอน พร้อมกอสร้าง
รางระบายน้ําตัวยูฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 5 เมตร และบอพักฝาตะแกรงเหล็ก จํานวน 2 บอ 
ชวงที่ 2 กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 142
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 710 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จํานวน 1
 ชุด 
- เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นแล้วแต
กรณี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 39
  ลําดับที่ 58
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 440,320 บาท

งบบุคลากร รวม 375,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 375,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 182,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก นัก
วิชาการเกษตร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 192,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง/เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง คาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้ง)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพย์สิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) , คาธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ย
ประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา , คาจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออก
แบบ , คารับรองแบบ , คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี , คาจ้างทนาย
ความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website , คาตรวจวินิจฉัยโรค , คาทําหมันสัตว์ , คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ , คาติดตั้ง
โทรศัพท์ , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ ที่เข้าลักษณะ
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (วัสดุคง
ทน) เชน เคียว , สปริงเกลอร์ (Sprinkler) , จอบ
หมุน , จานพรวน , ผานไถกระทะ , คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว , เครื่องดักแมลง , ตะแกรงรอนเบนโธส , อวน (สําเร็จ
รูป) , กระชัง , มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ (วัสดุสิ้นเปลือง) เชน ปุ๋ย , ยา
ป้องกันและกําจัดศรัตรูพืชและสัตว์ , อาหารสัตว์ , พืชและ
สัตว์ , พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา , น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ , วัสดุเพาะ
ชํา , อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด เชือก , ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก , หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ (วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล) เชน หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ ที่เข้าลักษณะวัสดุการ
เกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 14,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 57 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร สามารถปรับ
ไฮโดรลิค มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อ
เลื่อน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้อง
ตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน จํานวน 10,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน จํานวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 10,600 บาท 
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
- ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 116
 ลําดับที่ 21
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงานเทศบาลตําบลทา
เยี่ยม

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบสํานักงานเทศบาลตําบลทาเยี่ยม เชน คาต้นไม้ คา
พันธุ์ไม้ คาดินปลูก คาปุ๋ย คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาป้าย
โครงการ ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ เชน คาต้นไม้ คาพันธุ์ไม้ คาน้ําดื่ม คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาป้ายโครงการ ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 84
  ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจําปีของชาติ 
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน" สืบสานสู 100 ล้านต้น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าในที่
สาธารณประโยชน์วันต้นไม้ รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน สืบ
สานสู 100 ล้านต้น เชน คาต้นไม้ คาพันธุ์ไม้ คาน้ําดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ตางๆ คาป้ายโครงการ ฯลฯ คาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 84
  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน้ํา เชน คาหญ้าแฝก คาปุ๋ย คาวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ คาป้ายโครงการ ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 84
  ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,528,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,050,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

280,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,528,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,262,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,050,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

60,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

250,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,800

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,359,160 396,600 1,147,200 1,438,660 677,100 177,660

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

99,900 44,280

เงินประจําตําแหนง 246,000 60,000 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,399,560 716,000 892,560 330,720 788,640 235,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

82,740 60,000 84,000 15,900 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

20,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,800

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,423,200 182,880 11,802,460

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

45,600 189,780

เงินประจําตําแหนง 60,000 426,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 661,440 192,840 5,216,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

27,360 390,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

165,000 50,000 15,000 100,000 20,000 5,000

คาเบี้ยประชุม 21,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 10,000 21,840 10,000

คาเชาบ้าน 702,060

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

39,800 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 260,000 20,000 20,000 780,000

จ้างเหมาบริการคนสวน 216,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ

108,000

จ้างเหมาบริการแมบ้าน
ทําความสะอาด

324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 20,000 575,000

คาเบี้ยประชุม 21,750

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 61,840

คาเชาบ้าน 96,000 798,060

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 79,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800,000 10,000 1,890,000

จ้างเหมาบริการคนสวน 216,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ

108,000

จ้างเหมาบริการแมบ้าน
ทําความสะอาด

324,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

130,000 10,000 20,000 20,000 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

130,000 10,000 20,000 20,000 20,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารีรวมกับหนวย
งานราชการและองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น

5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 220,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 240,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารีรวมกับหนวย
งานราชการและองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่น

5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

30,000

โครงการเทศบาลเคลื่อน
ที่พบประชาชน

20,000

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแก
ประชาชน

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 210,000 100,000 45,000 200,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

432,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมปลูก
จิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันแก
ประชาชน

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 1,055,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานดับเพลิง
และป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย

432,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสําคัญ
ตางๆ

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานด้านการบันทึก
ข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็กประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

108,000

จ้างเหมาบริการภารโรง 108,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

581,400

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานด้าน
บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

108,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ 
EMS

108,000

โครงการพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมตําบลทาเยี่ยม 
โคราชเมืองสะอาด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการปฏิบัติ
งานด้านการบันทึก
ข้อมูล

108,000

จ้างเหมาบริการผู้ดูแล
เด็กประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ทาเยี่ยม

108,000

จ้างเหมาบริการภารโรง 108,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

100,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

581,400

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานด้าน
บันทึกข้อมูลสารสนเทศ

108,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ 
EMS

108,000

โครงการพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมตําบลทาเยี่ยม 
โคราชเมืองสะอาด

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี)

110,000

โครงการหมูบ้านต้น
แบบการจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ

324,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เสริมทักษะและ
ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า (ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติย
ราชนารี)

110,000

โครงการหมูบ้านต้น
แบบการจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ

324,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เสริมทักษะและ
ฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน

100,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
งานกองชาง

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสํานัก
งานเทศบาลตําบลทา
เยี่ยม

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าในที่
สาธารณประโยชน์ วัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ 
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผนดิน" สืบสานสู 
100 ล้านต้น

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 10,000 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 10,000 1,507,026 120,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

50,000

จ้างเหมาบริการบุคคล
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
งานกองชาง

350,000 350,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสํานัก
งานเทศบาลตําบลทา
เยี่ยม

50,000 50,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000 30,000

โครงการปลูกป่าในที่
สาธารณประโยชน์ วัน
ต้นไม้ประจําปีของชาติ 
"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้
เพื่อแผนดิน" สืบสานสู 
100 ล้านต้น

20,000 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ํา

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 270,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 250,000 265,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,687,026

วัสดุกอสร้าง 400,000 420,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 100,000 80,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 100,000 80,000 600,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 10,000 50,000 10,000 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 50,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร

9,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 400,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 1,020,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 330,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุการเกษตร 20,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
ขนาด 15 ลิตร

9,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 28,000 4,000 20,000 8,000

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเม
ก้าขาว

30,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 25 
นิ้ว

15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
แบบพกพา

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

66,000 22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 4,000 64,000

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเม
ก้าขาว

30,000

จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม ขนาด 25 
นิ้ว

15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
แบบพกพา

5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1* (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

88,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

16,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาส 17 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน ขนาดไมน้อยกวา 
15 แรงม้า

300,000

จัดซื้อเครื่องรับ - สง 
วิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์

60,000

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
พร้อมติดตั้ง

1,600,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง 36,000

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 12,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

5,700

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 1 
บ้านทาเยี่ยม

122,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA

5,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

จัดซื้อเรือท้องแบนไฟ
เบอร์กลาส 17 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน ขนาดไมน้อยกวา 
15 แรงม้า

300,000

จัดซื้อเครื่องรับ - สง 
วิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์

60,000

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือขาย 
พร้อมติดตั้ง

1,600,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิง 36,000

จัดซื้อโต๊ะสํานักงาน 12,000

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บาน

5,700

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 1 
บ้านทาเยี่ยม

122,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 16 
บ้านหนองกก

122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 5 
บ้านคลองบง

122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 6 
บ้านโนนเพชร

122,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อชุดเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม 
GNSS

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อออน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคา
คลุมลานหลังเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม

490,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 16 
บ้านหนองกก

122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 5 
บ้านคลองบง

122,500

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายเพื่อติดตั้ง หมูที่ 6 
บ้านโนนเพชร

122,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อชุดเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม 
GNSS

250,000 250,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อออน

10,600 10,600

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างหลังคา
คลุมลานหลังเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม

490,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางเสนห์ หมูที่ 7 
บ้านดอนไพล

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลโชคชัย ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

11,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชล
ประทานนาตลิ่งชันตาม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

756,000

อุดหนุนโรงเรียนชล
ประทานบ้านกอโจด
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

1,069,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนางเสนห์ หมูที่ 7 
บ้านดอนไพล

1,740,744 1,740,744

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหาร
สวนตําบลโชคชัย ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นระดับอําเภอ

11,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชล
ประทานนาตลิ่งชันตาม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

756,000

อุดหนุนโรงเรียนชล
ประทานบ้านกอโจด
ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

1,069,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
ดอนไพลตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

666,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

778,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
เยี่ยมวิทยาตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

313,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนเพชรตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

375,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนบ้านกอโจด หมู
ที่ 11 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนชุมชน
ดอนไพลตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

666,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โจดตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

778,400

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทา
เยี่ยมวิทยาตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

313,600

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โนนเพชรตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

375,200

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนบ้านกอโจด หมู
ที่ 11 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:12:16 หน้า : 28/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านกอโจดไทร
ย้อย หมูที่ 13 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านคลองบง 
หมูที่ 5 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านคลอง
มะเดื่อ หมูที่ 2 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านโจด หมูที่ 4 
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านดอนไพล 
หมูที่ 7 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านกอโจดไทร
ย้อย หมูที่ 13 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านคลองบง 
หมูที่ 5 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านคลอง
มะเดื่อ หมูที่ 2 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านโจด หมูที่ 4 
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านดอนไพล 
หมูที่ 7 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านดอนไพล 
หมูที่ 8 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านทาบอ หมูที่ 
15 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านทาเยี่ยม 
หมูที่ 1 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน 
หมูที่ 10 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านนาใหม หมู
ที่ 12 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านดอนไพล 
หมูที่ 8 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านทาบอ หมูที่ 
15 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านทาเยี่ยม 
หมูที่ 1 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านนาตลิ่งชัน 
หมูที่ 10 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านนาใหม หมู
ที่ 12 สําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านโนนเพชร 
หมูที่ 6 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านโนนสะอาด 
หมูที่ 9 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านหนองกก
พัฒนา หมูที่ 16 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้าน
หนองกระทุม หมูที่ 3 
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านหัวระนาม 
หมูที่ 14 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

วันที่พิมพ์ : 19/12/2565  09:12:16 หน้า : 33/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนบ้านโนนเพชร 
หมูที่ 6 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านโนนสะอาด 
หมูที่ 9 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านหนองกก
พัฒนา หมูที่ 16 สําหรับ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้าน
หนองกระทุม หมูที่ 3 
สําหรับดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

20,000

อุดหนุนบ้านหัวระนาม 
หมูที่ 14 สําหรับดําเนิน
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู
บ้าน

600,000

รวม 24,076,500 14,857,270 4,467,880 9,167,386 4,513,980 4,514,480 1,120,180 1,512,660
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอโชคชัย 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในชุมชน/หมู
บ้าน

600,000

รวม 7,219,344 550,320 72,000,000
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