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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลหย่วน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหยวน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหยวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลหยวน จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,581,096.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,860,422.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 14,264,730.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,400.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 566,755.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 29,872,253.57 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,163,316.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 908,626.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 189,881.98 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 23,746.06 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,032,502.72 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,554,180.19 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 31,244.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,069,634.73 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 7,676,093.67 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,949,618.01 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,624,175.51 บาท

งบลงทุน จํานวน 458,595.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 361,152.54 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 31,244.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,163,316.62 1,100,000.00 3,060,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

908,626.00 699,000.00 899,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 189,881.98 300,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,746.06 2,000.00 23,200.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,285,570.66 2,101,000.00 4,184,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,032,502.72 14,834,940.00 15,183,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,032,502.72 14,834,940.00 15,183,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,554,180.19 12,581,600.00 13,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,554,180.19 12,581,600.00 13,000,000.00

รวม 29,872,253.57 29,517,540.00 32,367,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,676,093.67 9,284,630.00 9,611,090.00

งบบุคลากร 9,949,618.01 11,870,040.00 12,343,660.00

งบดําเนินงาน 5,624,175.51 7,462,830.00 9,594,450.00

งบลงทุน 458,595.00 752,040.00 670,000.00

งบเงินอุดหนุน 361,152.54 148,000.00 148,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,069,634.73 29,517,540.00 32,367,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลหย่วน

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลหย่วน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,167,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 423,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,494,010

แผนงานสาธารณสุข 842,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 519,320

แผนงานเคหะและชุมชน 3,278,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,921,200

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,611,090

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,367,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหยวน

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,611,090 9,611,090
    งบกลาง 9,611,090 9,611,090

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,824,440 317,520 2,003,500 329,760 8,475,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,199,800 317,520 2,003,500 329,760 5,850,580

งบดําเนินงาน 2,409,700 48,000 1,138,200 48,000 3,643,900
    คาตอบแทน 361,700 48,000 368,200 48,000 825,900

    คาใช้สอย 1,265,000 0 660,000 0 1,925,000

    คาวัสดุ 410,000 0 110,000 0 520,000

    คาสาธารณูปโภค 373,000 0 0 0 373,000

งบลงทุน 20,000 0 0 0 20,000
    คาครุภัณฑ์ 20,000 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 28,000
    เงินอุดหนุน 28,000 0 0 0 28,000

รวม 8,282,140 365,520 3,141,700 377,760 12,167,120

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
รวม

งบบุคลากร 203,040 203,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 203,040 203,040

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    คาตอบแทน 35,000 35,000

    คาใช้สอย 55,000 55,000

    คาวัสดุ 130,000 130,000

รวม 423,040 423,040

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,050,960 0 1,050,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,050,960 0 1,050,960

งบดําเนินงาน 112,800 330,250 443,050
    คาตอบแทน 52,800 0 52,800

    คาวัสดุ 60,000 61,000 121,000

    คาใช้สอย 0 269,250 269,250

รวม 1,163,760 330,250 1,494,010

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 349,920 0 349,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 349,920 0 349,920

งบดําเนินงาน 373,000 0 373,000
    คาตอบแทน 48,000 0 48,000

    คาใช้สอย 225,000 0 225,000

    คาวัสดุ 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 0 120,000 120,000

รวม 722,920 120,000 842,920

หน้า : 5/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 409,320 0 409,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,320 0 409,320

งบดําเนินงาน 60,000 50,000 110,000
    คาตอบแทน 60,000 0 60,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

รวม 469,320 50,000 519,320
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 396,000 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 396,000

งบดําเนินงาน 2,882,500 2,882,500
    คาตอบแทน 32,500 32,500

    คาใช้สอย 2,850,000 2,850,000

รวม 3,278,500 3,278,500

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 60,000 80,000
    คาใช้สอย 20,000 60,000 80,000

รวม 20,000 60,000 80,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,459,200 0 1,459,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,459,200 0 1,459,200

งบดําเนินงาน 1,812,000 0 1,812,000
    คาตอบแทน 68,000 0 68,000

    คาใช้สอย 1,134,000 0 1,134,000

    คาวัสดุ 610,000 0 610,000

งบลงทุน 0 650,000 650,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 650,000 650,000

รวม 3,271,200 650,000 3,921,200

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 10,000 30,000
    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 0 10,000 10,000

รวม 20,000 10,000 30,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,167,120

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 423,040

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 1,494,010

แผนงานสาธารณสุข 842,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 519,320

แผนงานเคหะและชุมชน 3,278,500

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,921,200

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,611,090

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,367,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562  มาตรา มาตรา 65 
จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหยวน และโดยเห็นชอบของนายกเทศมนตรี
ตําบลหยวน

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,367,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 32,367,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหย่วน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา



งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหยวนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหยวนมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประเวช  ใจกล้า)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหยวน

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายธวัช  จรัสวรภัทร)

ตําแหนง นายอําเภอเชียงคํา ปฏิบัติราชการแทน ผู้วา
ราชการจังหวัดพะเยา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,285.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 318,380.73 346,311.62 500,000.00 350.00 % 2,250,000.00
     ภาษีป้าย 593,176.00 817,005.00 600,000.00 35.00 % 810,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 914,841.73 1,163,316.62 1,100,000.00 3,060,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,707.20 2,231.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 446,590.00 525,630.00 500,000.00 4.00 % 520,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

11,551.00 150.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,950.00 1,900.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 60,475.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 108,457.00 306,342.00 110,000.00 172.73 % 300,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 25,599.00 2,206.00 0.00 100.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

55,700.00 2,500.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,532.00 7,192.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 661,086.20 908,626.00 699,000.00 899,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 290,409.25 189,881.98 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 290,409.25 189,881.98 300,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 78.56 17.87 0.00 100.00 % 100.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง 111.00 5.00 1,000.00 -90.00 % 100.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,416.00 20,723.19 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,605.56 23,746.06 2,000.00 23,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,500.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,500.00 0.00 0.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 387,652.26 386,732.70 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,169,838.54 7,863,296.45 7,000,000.00 12.86 % 7,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,421,603.04 1,597,387.06 1,500,000.00 6.67 % 1,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 33,451.39 35,589.61 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,925,178.98 3,127,992.68 3,000,000.00 6.67 % 3,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 29,691.05 28,073.72 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,938.83 17,242.50 26,000.00 -30.77 % 18,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,999,752.00 1,976,188.00 2,843,940.00 -29.68 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,993,106.09 15,032,502.72 14,834,940.00 15,183,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,113,834.00 12,554,180.19 12,581,600.00 3.33 % 13,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,113,834.00 12,554,180.19 12,581,600.00 13,000,000.00
รวมทุกหมวด 27,979,382.83 29,872,253.57 29,517,540.00 32,367,200.00

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:39:55 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 32,367,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,060,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,250,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากมีการยกเลิกการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90%
 เปนจายเต็มจํานวนจึงคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 810,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาภาษีป้ายลดลง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 899,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
สุราลดลง

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 520,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยลด
ลง
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คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหารเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน
พาณิชยเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาธรรมเนียมอื่นๆลดลง

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ซึ่งคาดการณวาจะได้รับคาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบกลดลงจากปที่แล้ว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณ ที่ผานมา 
(พ.ศ.2564) เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาปรับการผิดสัญญา
น้อยกวาปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณ ที่ผานมา (พ.ศ.2565) เนื่อง
จากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยเทากับปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตประกอบการค้า
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากันกับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก
คาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนใกล้เคียงกัน
กับปที่แล้ว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารลดลง

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

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,200 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับเงินที่มีผู้อุทิศให้เพิ่มขึ้น

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มขึ้น
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คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาขายแบบพิมพและคําร้องเพิ่ม
ขึ้น

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคารายได้เบ็กเตล็ดอื่นๆ ลดลง

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปงบประมาณที่ผานมา (2563)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับคาขายทอดตลาดทรัพยสินเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,183,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีรถยนตเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,900,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ
.กําหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,600,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีมูลคาเพิ่มตามพ.ร.บ.จัด
สรรรายได้ฯเพิ่มขึ้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะลดลง
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาคหลวงแรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาภาคหลวงปิโตรเลียมเพิ่ม
ขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปงบประมาณที่ผานมา (2564)
เนื่องจากคาดการณวาจะได้รับรายได้คาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 69,225 54,801 90,270 5.28 % 95,034

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,957 3,180 4,020 49.25 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,988,500 5,203,700 6,019,200 4.25 % 6,274,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,624,800 1,552,400 2,112,000 -1.82 % 2,073,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 82,500 81,500 108,000 5.56 % 114,000

เงินสํารองจาย 68,700 89,867.2 332,695 -25.54 % 247,721

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 508,079 14.35 % 581,013

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 30,986.47 28,166 2.68 % 28,922

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 30,812 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลหยวน

50,000 30,000 30,000 66.67 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หยวน

70,000 70,000 70,000 0 % 70,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

347,900 559,659 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 130,000 -92.31 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมงบกลาง 7,335,394 7,676,093.67 9,492,430 9,611,090
รวมงบกลาง 7,335,394 7,676,093.67 9,492,430 9,611,090
รวมงบกลาง 7,335,394 7,676,093.67 9,492,430 9,611,090

รวมแผนงานงบกลาง 7,335,394 7,676,093.67 9,492,430 9,611,090
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

513,360 481,308.39 695,520 0 % 695,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 84,000 80,387.09 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 84,000 80,387.09 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 143,163.87 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,268,220 1,170,061.9 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,148,300 1,955,308.34 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,528,162.27 3,672,139.35 2,390,040 6.77 % 2,551,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

86,427.1 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 162,806.45 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 925,320 995,090.32 398,880 3.76 % 413,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 84,000 91,032.26 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,791,909.37 5,005,068.38 3,022,920 3,199,800
รวมงบบุคลากร 6,940,209.37 6,960,376.72 5,647,560 5,824,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 248,663.88 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเบี้ยประชุม 7,496 6,496 0 100 % 10,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 271,100 313,200 277,200 8.66 % 301,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 27,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 288,996 587,019.88 324,200 361,700
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 92,620 71,518 841,621 -77.31 % 191,000

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร
สถานที่ราชการ

80,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

0 96,000 96,000 0 % 96,000

คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 84,100 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 0 0 0 100 % 96,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30,000 30,000 30,000 100 % 60,000

คาดูแลเว็บไซต์ 5,500 5,500 12,000 0 % 12,000

คาธรรมเนียม 0 20,544 20,000 0 % 20,000

คาธรรมเนียม 3,468 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาประกันภัยรถยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

คารับวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 41,880 7,300 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,996 8,290 45,000 11.11 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 503,700 197,836.68 203,000 82.27 % 370,000

คาใช้จายในการต้อนรับเสด็จ 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการรับเสด็จ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 100,000 20 % 120,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 235,177.5 40,000 150 % 100,000

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,005.46 106,432.46 90,000 0 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 888,269.46 778,598.64 1,497,621 1,265,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 135,989 138,278 130,000 0 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,915 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,920 13,466 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 18,000 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,115.8 101,488 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,690 46,540 80,000 0 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 386,629.8 299,772 410,000 410,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 139,222.87 143,730.6 185,000 39.46 % 258,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,447.54 3,324.51 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 37,778.2 34,209 50,000 0 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 35,695.2 35,695.2 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 216,143.81 216,959.31 300,000 373,000
รวมงบดําเนินงาน 1,780,039.07 1,882,349.83 2,531,820.5 2,409,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน มีเท้าแขน 0 0 2,700 -100 % 0

โต๊ทํางานพร้อมถาดวางคีย์บอร์ด 0 0 27,200 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 11,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมถาดคีย์บอร์ด 0 10,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้ง       

0 0 85,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 6/45



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

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 73,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 1

0 21,900 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader) 

650 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 90,000 -77.78 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 650 32,100 332,900 20,000
รวมงบลงทุน 650 32,100 332,900 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อ.เชียงคํา จ.พะเยา

0 0 0 100 % 16,000

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อ.เชียงคํา จ.พะเยา

0 16,000 16,000 -100 % 0
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อุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเชียงบาน 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  

18,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม    
          พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0 2,000 2,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม    
          พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

0 0 2,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม    
          พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 2,000 -100 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม    
         พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 2,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 2,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง

0 0 0 100 % 2,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

0 0 0 100 % 2,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

0 2,000 2,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

0 2,000 2,000 -100 % 0

อุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 2,000

อุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตาม
โครงการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

0 0 0 100 % 2,000

รวมเงินอุดหนุน 18,000 22,000 28,000 28,000
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000 22,000 28,000 28,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,738,898.44 8,896,826.55 8,540,280.5 8,282,140
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 288,120 10.2 % 317,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 288,120 317,520
รวมงบบุคลากร 0 0 288,120 317,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 48,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 63,000 48,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 351,120 365,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,707,160 0.84 % 1,721,500

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,000 0 % 216,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,989,160 2,003,500
รวมงบบุคลากร 0 0 1,989,160 2,003,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

74,200 29,100 149,600 33.69 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,040 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 60,000 60,000 60,000 100 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 39,800 -4.02 % 38,200

รวมค่าตอบแทน 155,040 106,100 259,400 368,200

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 12/45



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 76,205 50,276 318,000 6.92 % 340,000

คาธรรมเนียม 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 78,861 76,380 70,000 114.29 % 150,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 100 % 100,000

โครงการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

128,835 148,160 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,900 4,200 50,000 20 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 286,801 279,016 498,000 660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 56,104.75 20,659 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,800 48,600 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 106,904.75 69,259 110,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 548,745.75 454,375 867,400 1,138,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น 0 0 4,740 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 0 2,730 0 0 % 0

ล้อวัดระยะ 0 5,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 21,500 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

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

0 0 17,800 -100 % 0
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader) 

650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 650 40,580 77,540 0
รวมงบลงทุน 650 40,580 77,540 0

รวมงานบริหารงานคลัง 549,395.75 494,955 2,934,100 3,141,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 3,060 10,676.47 % 329,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,060 329,760
รวมงบบุคลากร 0 0 3,060 329,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 48,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 3,060 377,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,288,294.19 9,391,781.55 11,828,560.5 12,167,120
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 154,200 163,560 178,200 13.94 % 203,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

5,220 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 163,560 178,200 203,040
รวมงบบุคลากร 159,420 163,560 178,200 203,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 25,000 40 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,000 35,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 0 5,000 0 % 5,000
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ทต
.หยวน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 130,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 175,000 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 159,420 163,560 353,200 423,040
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,900 24,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,900 24,900 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 360 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 17/45



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

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 720 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลหยวน

34,280 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 34,640 720 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 24,900 15,000 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 18,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 43,400 15,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 90,940 40,620 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 650 0 0 0
รวมงบลงทุน 650 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 91,590 40,620 0 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 251,010 204,180 353,200 423,040
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 534,667.1 565,620 576,760 -1.57 % 567,720

เงินวิทยฐานะ 0 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 276,960 369,085.16 398,520 4.7 % 417,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 21,516.13 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,627.1 994,721.29 1,041,280 1,050,960
รวมงบบุคลากร 823,627.1 994,721.29 1,041,280 1,050,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 36,000 48,000 4,000 1,100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 36,000 48,000 4,000 52,800
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 12,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 22,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,861 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 4,559 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,650 13,000 53.85 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 44,070 53,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 36,000 92,070 79,000 112,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบบานกระจก 0 15,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอี้มีพนักพิง 0 16,800 0 0 % 0

โต๊ะเรียนหนังสือ 0 15,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 59,200 0 0
รวมงบลงทุน 0 59,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 859,627.1 1,145,991.29 1,120,280 1,163,760
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แชแห้ง   

66,420 0 0 0 % 0

คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแช
แห้ง  

29,520 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 29,100 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

175,530 234,010 320,260 -25.3 % 239,250

รวมค่าใช้สอย 300,570 234,010 350,260 269,250
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 80,480 -24.2 % 61,000

คาอาหารเสริม (นม) 59,478.62 54,083.88 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 59,478.62 54,083.88 80,480 61,000
รวมงบดําเนินงาน 360,048.62 288,093.88 430,740 330,250

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 360,048.62 288,093.88 430,740 330,250
รวมแผนงานการศึกษา 1,219,675.72 1,434,085.17 1,551,020 1,494,010

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 207,060 220,320 198,200 16 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 0 % 108,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 207,060 220,320 318,200 349,920
รวมงบบุคลากร 207,060 220,320 318,200 349,920
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 18,480 23,880 32,600 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 45,400 5.73 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 18,480 23,880 78,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานเก็บขนขยะ 104,800 104,400 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการประกวดชุมชนต้นแบบแยกขยะ
กอนทิ้ง

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง 
 พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 23,690 23,690 5.53 % 25,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามแนวพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี                  

22,940 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
(COVID ๑๙) และ การจัดทําหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

14,917 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 142,657 128,090 38,690 225,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,565 30,000 70,000 0 % 70,000

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 24/45



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

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,200 12,376 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 61,765 42,376 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 222,902 194,346 216,690 373,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็นขยะ 0 1,150 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนสะพายหลังชนิดละอองฝอย
ละเอียด

85,000 0 0 0 % 0

เครื่องวัดอุณหภูมิ (อินฟราเรส เทอร์โม
มิเตอร์)

26,910 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 8,065 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 4,200 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart  Card Reader) 

650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,560 29,915 0 0
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รวมงบลงทุน 112,560 29,915 0 0
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านแชแห้ง  
หมูที่  6

20,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่าแดด 
หมูที่ 12

20,000 0 0 0 % 0
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี บ้านเปื๋อยเปียง  หมูที่ 
14

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแดนเมือง หมูที่  
7

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 622,522 444,581 534,890 722,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อําเภอเชียงคํา 

0 100,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์  พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านกอม  หมูที่ 11  

0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์  พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านแดนเมือง  หมูที่ 7  

0 20,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 28/45



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

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์  พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านป่าแดด  หมูที่ 12  

0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์  พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน
แดนเมือง  หมูที่ 7  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านแชแห้ง  หมูที่ 6  

0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านธาตุสบแวน  หมูที่ 1  

0 20,000 0 0 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
                พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี บ้านเปื๋อยเปียง  หมูที่ 14  

0 20,000 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
บ้านกอม  หมูที่ 11  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแช
แห้ง  หมูที่ 6  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน
ธาตุสบแวน  หมูที่ 1  

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านป่า
แดด  หมูที่ 12  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้าน
เปื๋อยเปียง  หมูที่ 14  

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านกอม หมูที่ 11

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านแชแห้ง หมูที่ 6

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านแดนเมือง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านธาตุสบแวน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านป่าแดด หมูที่ 12

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านเปื๋อยเปียง หมูที่ 14

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 220,000 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 220,000 120,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 220,000 120,000 120,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 622,522 664,581 654,890 842,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760 346,020 376,080 8.84 % 409,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 326,760 346,020 376,080 409,320
รวมงบบุคลากร 326,760 346,020 376,080 409,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 48,000 48,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 48,000 48,000 60,000 60,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 48,000 48,000 75,000 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 374,760 394,020 451,080 469,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 23,000 117.39 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 23,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 23,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 23,000 50,000
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รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 374,760 394,020 474,080 519,320
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 743,340 780,960 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 190,500 201,660 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 0 0 % 0

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,215,840 1,264,620 0 0
รวมงบบุคลากร 1,215,840 1,264,620 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 48,000 48,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,000 48,000 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,600 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 26,500 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ   47,914 10,768 0 0 % 0

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 0 8,270 0 0 % 0

คาซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 1,325 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,270 284,550 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 172,109 330,088 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,787 14,646 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 44,120 48,648 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 22,080 151,974 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 48,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 111,987 263,868 0 0
รวมงบดําเนินงาน 332,096 641,956 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้งจราจรทางแยก  0 52,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 52,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 52,800 0 0

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:41 หน้า : 35/45



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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,547,936 1,959,376 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและ
ไฟสาธารณะ บ้านป่าแดด  หมูที่  12 

0 119,152.54 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 119,152.54 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 119,152.54 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 119,152.54 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 51,000 41.18 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 375,000 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 375,000 396,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 32,500

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 32,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 100 % 2,700,000

คาจ้างในการกําจัดขยะมูลฝอย 1,969,334.25 1,976,464.8 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 1,678,780 -91.06 % 150,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 160,000 -100 % 0

คาเชาทรัพย์สิน 0 0 62,200 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,969,334.25 1,976,464.8 1,900,980 2,850,000
รวมงบดําเนินงาน 1,969,334.25 1,976,464.8 1,900,979.5 2,882,500

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,969,334.25 1,976,464.8 2,275,979.5 3,278,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,517,270.25 4,054,993.34 2,275,979.5 3,278,500
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการถายทอดและสงเสริมภูมิปัญญาผู้
สูงอายุ

10,000 0 0 0 % 0

โครงการร้อยใจรักษ์ หลักสูตรที่ ๑ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ 8,685 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 48,685 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 48,685 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 48,685 0 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 48,685 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมกีฬาประชาชน 0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. 
๒๓๒๔ และงานกาชาดอําเภอเชียงคํา

30,000 0 30,000 0 % 30,000

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการวันปิยมหาราช 0 1,000 1,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 30,000 1,000 61,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 30,000 1,000 61,000 60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 1,000 61,000 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000 1,000 61,000 80,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 841,920 9.56 % 922,440

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 214,560 6.82 % 229,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 219,200 4.73 % 229,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 32,000 12.5 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,349,680 1,459,200
รวมงบบุคลากร 0 0 1,349,680 1,459,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 68,000 68,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 124,000 459.68 % 694,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 36,000 0 % 36,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 0 % 40,000

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 0 0 24,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 28,800 38.89 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 230,000 40.87 % 324,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 482,800 1,134,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 80,000 -12.5 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุกอสร้าง 0 0 55,000 718.18 % 450,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 25,000 60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 210,000 610,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 760,800 1,812,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน 2 ลิ้นชักพร้อมถาดคีย์บอร์ด 0 0 3,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)  

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 33,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการติดตั้งตู้เก็บเอกสาร สํานักงานเทศ
บาลตําบลหยวน

0 0 170,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 170,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 203,400 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,313,880 3,271,200
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้าน
แชแห้ง  หมูที่ 6

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างหอถังน้ําสํานักงานเทศ
บาลตําบลหยวน          

0 244,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ํา  
0 0 45,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารเทศบาล
ตําบลหยวน 0 0 367,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านดอนไชย หมูที่  5

0 0 0 100 % 570,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 244,000 482,500 650,000
รวมงบลงทุน 0 244,000 482,500 650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานก่อสร้าง 0 244,000 482,500 650,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 244,000 2,796,380 3,921,200

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 4,900 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 4,900 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 4,900 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 4,900 20,000 20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการเกษตร 0 4,900 30,000 30,000
รวมทุกแผนงาน 22,687,611.16 24,069,634.73 29,517,540 32,367,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหยวน

อําเภอเชียงคํา   จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,367,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,611,090 บาท
งบกลาง รวม 9,611,090 บาท

งบกลาง รวม 9,611,090 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,034 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
และคลอดบุตรฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ใน
อัตราร้อยละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้างเงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้าง
ชั่วคราว เป็นเงิน 1,900,680 บาท คิดเป็นเงิน 95,034 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต ดวนที่สุด ที่ มท
 809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (กองคลัง) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทนพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
ในอัตราร้อยละ 1.2 ของคาจ้างทั้งปหายอันเนื่องมาจากการ
ทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณ (มกราคม - ธันวาคม)
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,274,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการมากอนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (สํานักปลัด)   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,073,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก
คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาท ตอเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยดําเนินการจาย
เงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16
 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (สํานักปลัด)     
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 
พ.ศ.2542 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (สํานักปลัด) 
   

เงินสํารองจาย จํานวน 247,721 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 (สํานักปลัด , กองชาง)     
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร  
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้นสัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
แผงพลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็วรถ เป็นต้น  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562  เรื่อง  การตั้งงบประมาณรายจายและเบิกจาย
เงินคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (สํานักปลัด , กองชาง) 

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 28,922 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย ไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับ
จริง ในปที่ลวงมาแล้ว(ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) แตไมเกิน 500,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคา บํารุงสมาคม พ.ศ.2555 ข้อ 5
2) ข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 581,013 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจาย ในอัตราร้อยละ 3 
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
การรายจายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553(กองคลัง)     

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลหยวน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลหยวน 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2553
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 1808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2563(สํานักปลัด)   
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหยวน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลตําบลหยวน  สมทบในอัตราร้อยละของเงินที่ได้
รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันแหงชาติ  โดยสมทบเงินไมน้อย
กวาร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
ไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561 (สํานักปลัด)     

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เสียชีวิตระหวางรับราชการ หรือรับบํานาญ โดยจายให้คู
สมรส , บุตร, บิดา,มารดาและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินชวยพิเศษตาม
กฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ(คาทําศพ) ให้แกทายาทของพนักงาน
จ้าง ซึ่งถึงแกความตายระหวางรับราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง     

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษ(คาทําศพ) ให้แกทายาทของ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งถึงแกความตายระหวางรับราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,282,140 บาท

งบบุคลากร รวม 5,824,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
เดือนละ 27,600  บาท เป็นเงิน 331,200 บาท 
เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลหยวน 
เดือนละ 15,180 บาท/คน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 364,320 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด)    

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ดังนี้   
 - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 4,000.-บาท เป็นเงิน 48,000.-บาท 
 - เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 3,000.- บาท/คน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.-บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล) พ.ศ.2554 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 (สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,000.-บาท 
เป็นเงิน 48,000.-  บาท 
- เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 3,000.- บาท/คน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 72,000.-บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ดังนี้
- คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 9,660.-บาท เป็นเงิน 115,920.-บาท 
- คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 6,900.-บาท เป็นเงิน 82,800.-บาท  
-  เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล) พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล  จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 15,180.- บาท เป็นเงิน 182,160.- บาท
- คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 
1 อัตรา เดือนละ 12,420.- บาท เป็นเงิน 149,040.- บาท
- คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 
10 อัตรา เดือนละ 9,660.-บาท/ราย เป็นเงิน 1,159,200.-บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล) พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,199,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,551,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แกพนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 ตําแหนงได้แก
1.) ปลัดเทศบาล                จํานวน 1  อัตรา
2.) หัวหน้าสํานักปลัด          จํานวน 1  อัตรา
3.)  นักทรัพยากรบุคคล       จํานวน 1  อัตรา
4.)  นักจัดการงานทั่วไป       จํานวน 1  อัตรา
5.) นิติกร                        จํานวน 1  อัตรา
6.) เจ้าพนักงานธุรการ         จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัด)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน จํานวน 84,000
 บาท                  
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน  ตําแหนง  
ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
 (สํานักปลัด)      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา และเพื่อจายเป็นคาเงินประจํา
ตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1
 อัตรา (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 413,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง ได้แก
1) คนงานตกแตงสวน   จํานวน  1  อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์   จํานวน  1  อัตรา
3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา (สํานัก
ปลัด)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหนง  ได้แก
1) พนักงานขับรถยนต์   จํานวน  1  อัตรา
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา 
(สํานักปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,409,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 361,700 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการตางๆ ที่เทศบาลแตง
ตั้ง เชน คณะกรรมการของสภาเทศบาลที่มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของเทศบาล เชน ตรวจรายงานประชุมหรือแปรญัตติและ
ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยประชุม
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคาตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะ
ของตน
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)      
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คาเชาบ้าน จํานวน 301,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
เทศบาล 
  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 1,265,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 191,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอ
เติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาทําของคาบริการกําจัดปลวก คาจ้าง
เหมาพนหมอกควัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)    

คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)      

คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:42:03 หน้า : 16/68



คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารแบบมีการยอ - ขยาย
- เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

คาดูแลเว็บไซต์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดูแลระบบข้อมูลทางอินเตอร์
เน็ต เว็บไซต์ของเทศบาล ลักษณะเป็นการเชาพื้นที่ของเครือขาย
อินเตอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

คาธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาธรรมเนียมศาล  
คาธรรมเนียมการใช้เช็ค ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     
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คาประกันภัยรถยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเบี้ยประกันภัย (พรบ.) รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของ เทศบาล ประเภท 1-3 (ประเภทภาค
บังคับ และภาคสมัครใจ) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการใช้
รถยนต์ของทางราชการ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ
การแถลงขาวขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบเงินหรือ
สิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(2) คาใช้จายในการจัดประชุม 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน 
ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร ในกรณีที่มี
การประชุม คาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักปลัด)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล หรือ
บุคคลที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (สํานักปลัด)     

คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ
หรือ เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
บริหารงานขององกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ การดูงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)    

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบล
หยวนและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหยวนในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013  ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)    

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตําบล
หยวน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 44
ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งกอสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และ คาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)         
     
     

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  น้ําหมึก
ปรินท์   เทป พี วี ซี แบบใส  ไม้บรรทัด  คลิป  
ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์  
ผ้าสําลี   ธงชาติ  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน   พวงมาลัย   พวงมาลา  พานพุม  
กรวยดอกไม้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ภายในอาคาร 
ที่ทําการหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาลตําบล 
เชน หลอดไฟ บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ    
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด 
แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ น้ํายาล้างจาน ผงซักฟอกฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก 
ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
รถบรรทุกน้ํา  รถเก็บขยะ ตลอดจนยานพาหนะที่มีอยูในความรับ
ผิดชอบของเทศบาล  
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ  ที่ใช้สําหรับยาน
พาหนะ อาทิเชน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ เครื่องพนหมอก
ควันกําจัดยุง ผสมน้ํายาเคมีกําจัดยุง เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และ
เครื่องตัดหญ้าฯลฯ ของเทศบาล      
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  แผน  ซี.ดี. 
หมึกพิมพ์ ฯ  แผนกรองแสง อุปกรณ์เก็บข้อมูล โปรแกรมและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 373,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ประจําในสํานักงาน หรืออาคารที่ทําการ
และไฟฟ้าสาธารณะในความดูแลของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก 
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สํานักปลัด)      
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์ อาทิเชน เชาหมายเลขและคาใช้
บริการโทรศัพท์ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลหยวน  และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่  (มือถือ) ของ
เทศบาลตําบลหยวน ตลอดจนคาสื่อสาร อื่นๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก 
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สํานักปลัด)      

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ เชน คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) คาเชาตู้ไปรษณีย์ที่
ใช้ในราชการของเทศบาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก 
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สํานักปลัด)     
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพหรือโทรสาร คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก จาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 (สํานักปลัด)      

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยูในความดูแล
รักษาของเทศบาล เชน รถยนต์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ.เชียงคํา จ.พะเยา

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารสวนตําบลเจดีย์คํา 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2566  ตามหนังสือองค์การ
บริหารสวนตําบลเจดีย์คํา ที่ พย 71301.1/ว 38  ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2566
 - เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยประชาชน
เหลือตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  หน้า 89
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)     
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการ
จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318 /ว 617 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2565  เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87
 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการ
จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318 /ว 617 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2565  เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้า 87
 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องใน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ตามหนังสืออําเภอ
เชียงคํา ที่ พย 0318/ว 617 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 86
 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหัว ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318/ว 617 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)     
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อุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ตามหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318 /ว 617 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 86 ลําดับ
ที่ 8 (สํานักปลัด)

อุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัดงานเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนปกครองอําเภอเชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ตามหนังสือ
อําเภอเชียงคํา ที่ พย 0318 /ว 617 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-  เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:42:03 หน้า : 30/68



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 365,520 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 317,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)      

งานบริหารงานคลัง รวม 3,141,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,003,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,003,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,721,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา ได้แก
1.) ผู้อํานวยการกองคลัง                  จํานวน 1  อัตรา
2.) นักวิชาการเงินและการบัญชี         จํานวน 1  อัตรา
3.) นักวิชาการพัสดุ                        จํานวน 1  อัตรา
4.) นักวิชาการจัดเก็บรายได้              จํานวน 1 อัตรา
5.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้             จํานวน 1  อัตรา
(กองคลัง)    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา  (กองคลัง)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 ตําแหนง ได้แก
1) คนงานทั่วไป                     จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานจัดเก็บคาธรรมเนียม   จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก
1) คนงานทั่วไป                    จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานจัดเก็บคาธรรมเนียม  จํานวน  1  อัตรา (กองคลัง)     
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งบดําเนินงาน รวม 1,138,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 368,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น อาทิเชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 และระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศเทศบาลตําบลหยวน
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
งานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2) หนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6
 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ (กองคลัง)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะ
ของตน
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 (กองคลัง)    
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองคลัง)    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 38,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
เทศบาล 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)   
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลงตอ
เติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสร้างอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เชน การจ้างเหมาบริการตาง ๆ หรือการจ้างบุคลากรทํา
ระบบแผนที่ภาษี จัดทําบัญทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน สํารวจ
ทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจ้างเหมาบริการ
ตางๆ ที่สอดคล้องกับการบริหารพัสดุ คาจ้างทําป้ายประชา
สัมพันธ์ตางๆ ฯลฯ เชน
1.) จ้างบุคคลทํางานเกี่ยวกับแผนที่ภาษี จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 8,000 บาทตอคน
2.) จ้างบุคคลทํางานเป็นผู้ชวยงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 8,000 บาทตอคน
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)    

คาธรรมเนียม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ  เชน คาธรรมเนียมศาล  
คาธรรมเนียมการใช้เช็ค คาธรรมเนียมธนาคาร ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  (กองคลัง)    

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:42:04 หน้า : 35/68



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร อาทิเชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
และผู้ชวยปฏิบัติราชการของเทศบาล หรือบุคคลที่นายก
เทศมนตรีแตงตั้ง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (กองคลัง)     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ การดูงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(กองคลัง)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งกอสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และ คาสาธารณูปโภค (กองคลัง)      

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน อาทิ
เชน  กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม  ยางลบ น้ํายาลบคําผิด 
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก 
น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ 
เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน   พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม 
กรวยดอกไม้ ฯลฯ วัสดุเครื่องใช้ในสํานักงานตางๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน วัสดุคง
ทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม จานรอง ช้อนส้อม รวมถึงหม้อไฟฟ้า หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ําร้อน กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน แผน ซี.ดี. หมึก
พิมพ์ ฯ แผนกรองแสง อุปกรณ์เก็บข้อมูล โปรแกรมและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กระดาษตอเนื่อง เราเตอร์ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)    

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 377,760 บาท
งบบุคลากร รวม 329,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 ตําแหนง  ได้แก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)    
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 423,040 บาท

งบบุคลากร รวม 203,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 203,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 203,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล  ตําแหนง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา (สํานักปลัด)    

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:42:04 หน้า : 39/68



งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

คาตอบแทนสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราคาตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสา
สมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
 (สํานักปลัด)     
    
   

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต์  
  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว และการตั้ง
งบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดจราจร 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) หน้า 91
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)     
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ทต.หยวน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.เทศบาลตําบลหยวน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย 
คาอาหาร คาหารวาง ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 91
ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้าเครื่องหมาย ยศและสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)     
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน คาน้ํายาเคมีดับเพลิง 
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,163,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,050,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 567,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก
 1.) นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา
 2.)  ครู       จํานวน  1  อัตรา  (สํานักปลัด)    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อตั้งจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ตําแหนง  ครู  จํานวน  1
 อัตรา (สํานักปลัด)     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 417,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน  3  ตําแหนง ได้แก
1) ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)    จํานวน  1    อัตรา
2) ผู้ดูแลเด็ก                  จํานวน  2    อัตรา 
(สํานักปลัด)   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  ตําแหนง  
ได้แก ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา (สํานักปลัด)     

งบดําเนินงาน รวม 112,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,800 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรจาก
เทศบาล 
  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวย
ดอกไม้ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้กวาด 
แก้วน้ํา จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ น้ํายาล้างจาน ผงซักฟอกฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน แผน ซี.ดี. หมึก
พิมพ์ฯ แผนกรองแสง อุปกรณ์เก็บข้อมูล โปรแกรมและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด)     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 330,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,250 บาท

ค่าใช้สอย รวม 269,250 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติโดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุที่ใช้ใน
โครงการ ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 16
 ตุลาคม 2564)
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หน้า 93 ลําดับที่ 1
 (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 239,250 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา
- คาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
- คาหนังสือเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
- คาอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
- คาเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หยวน
- เป็นไปตามตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 2019
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
-  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หน้า 80 ลําดับที่ 4
 (สํานักปลัด)     

ค่าวัสดุ รวม 61,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 61,000 บาท

คาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก (อายุ 2-5
 ป)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหยวน  อัตราคนละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  หน้า 79 ลําดับที่ 3
 (สํานักปลัด)  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 722,920 บาท

งบบุคลากร รวม 349,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล  ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข   จํานวน 1
 อัตรา  (สํานักปลัด)     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 ตําแหนง ได้แก
คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา (สํานักปลัด)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)    

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการครัวเรือนต้นแบบลด
คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาวัสดุ
ในการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 42 
ลําดับที่ 15

โครงการประกวดชุมชนต้นแบบแยกขยะกอนทิ้ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประกวดชุมชนต้น
แบบแยกขยะ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทน
กรรมการ คาของรางวัลและเงินรางวัล คาป้าย คาอาหาร วางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสังการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 42 
ลําดับที่ 16
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โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง  พลอากาศ
เอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2563
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หน้า 38 ลําดับที่ 2
 (สํานักปลัด)     
     

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูนขาว เพื่อใช้ในการ
ควบคุมโรคในพื้นที่ตามความรับผิดชอบฯลฯ   
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)     
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อาทิเชน 
คาวัคซีน วัสดุน้ํายาเคมี น้ํายาเคมีกําจัดยุง ทรายอะเบท ฯลฯ
  เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคตาง ๆ 
ในหมูบ้านที่อยูในเขตรับผิดชอบและสําหรับใช้ในสํานักงานเทศ
บาลตําบลหยวน 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)    
     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย สําหรับใช้ในภารกิจของ
เทศบาลตําบลหยวน เชน เสื้อ กางเกงผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ   
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านกอม หมูที่ 11

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านกอม หมูที่ 11 โครงการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 6  (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านแชแห้ง หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านแชแห้ง  หมูที่ 6
  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)     

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านแดนเมือง หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านแดนเมือง หมูที่ 7
 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 5  (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านธาตุสบแวน หมูที่ 1

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านธาตุสบแวน  หมูที่ 1
  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)     

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านป่าแดด หมูที่ 12

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านป่าแดด หมูที่ 12
 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข   
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40
  ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)     
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านเปื๋อยเปยง หมูที่ 14

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านเปื๋อยเปยง หมูที่ 14
 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 1791
 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 1808.2/ว 5426
 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว 619 ลงวันที่ 15
 ตุลาคม 2562
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40
 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 469,320 บาท

งบบุคลากร รวม 409,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับอัตราเงินเดือนประจําปของ
พนักงานเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง  ได้แก
 นักพัฒนาชุมชน        จํานวน 1  อัตรา
 (สํานักปลัด)     
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (สํานักปลัด)     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุโดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 48
  ลําดับที่ 13  (สํานักปลัด)     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,278,500 บาท

งบบุคลากร รวม 396,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง ได้แก
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน   1  อัตรา
2) คนงานประจํารถขยะ                    จํานวน    2  อัตรา
(สํานักปลัด)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป และเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็น
การเสี่ยงภัยตอสุขภาพประกอบด้วย  จํานวน       2
 ตําแหนง ได้แก
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จํานวน   1  อัตรา
2) คนงานประจํารถขยะ                    จํานวน    2  อัตรา
(สํานักปลัด)    
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งบดําเนินงาน รวม 2,882,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,500 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะ
ของตน
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 (สํานักปลัด) 

ค่าใช้สอย รวม 2,850,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างกําจัดขยะมูลฝอยในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลหยวน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.) ประกาศระเบียบมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 
พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2560
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  หน้า 51
 ลําดับที่ 8  (สํานักปลัด)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานขนขยะประจํารถเก็บขนขยะ คาถาย
เอกสาร คาโฆษณาเผยแพร ประชาสัมพันธ์ คาจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
สํานักงานหรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลัษณะเป็นสิ่งกอสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

โครงการสงเสริมกีฬาประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินสงเสริมกีฬาประชาชน โดยมี
คาใช้จายเชน คาป้าย คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 16
 ตุลาคม 2564)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. ๒๓๒๔ และงานกาชาด
อําเภอเชียงคํา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานอนุสรณ์ผู้เสีย
สละ พตท. ๒๓๒๔ และงานกาชาดอําเภอเชียงคํา โดยมีคาใช้จาย
เชน คาป้าย คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 16
 ตุลาคม 2564)
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
  ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)     

โครงการประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
สงกรานต์ โดยมีคาใช้จาย เชน คาตกแตงรถขบวนแห ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา
และการแขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 มีผลใช้บังคับวันที่ 16
 ตุลาคม 2564)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า  84
  ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,271,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,459,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,459,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 922,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานเทศบาล  จํานวน  2  ตําแหนง ได้แก
1) ผู้อํานวยการกองชาง    จํานวน  1  อัตรา
2) นายชางโยธา             จํานวน  1  อัตรา
(กองชาง)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  
จํานวน  1 ตําแหนง ได้แก  
ผู้อํานวยการกองชาง  จํานวน 1 อัตรา (กองชาง)   

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับอัตราเงินเดือน
ประจําปของลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 ตําแหนง  ได้แก
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจํา)  1  อัตรา
(กองชาง)    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 229,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2
  ตําแหนง ได้แก
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทั่วไป                               จํานวน  1  อัตรา
(กองชาง)   

วันที่พิมพ์ : 9/8/2565  14:42:04 หน้า : 60/68



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน  2  ตําแหนง   ได้แก
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
จํานวน  1  อัตรา
2) คนงานทั่วไป                                 จํานวน  1  อัตรา
(กองชาง)     
     

งบดําเนินงาน รวม 1,812,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
ในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงาน
นอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ
นอกทีตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงาน
ในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 (กองชาง)     
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 (กองชาง)     
     

ค่าใช้สอย รวม 1,134,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 694,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง
ตอเติมสร้างแตเป็นงานที่ได้มาซึ่งบริการของเทศบาล เชน คาจ้าง
ตัดหญ้าหรือกําจัดวัชพืชอื่น ๆ สถานที่อันเป็นสาธารณะ 
คาจ้างทําป้ายฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)     
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารสี ขาวดํา แบบมีการ
ยอ - ขยาย ปริมาณการถายแบบไมจํากัดปริมาณ 
จํานวน 1 เครื่อง ในอัตราเครื่องละไมเกิน 3,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)     
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และผู้ชวยปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล หรือบุคคลที่นายกเทศมนตรีแตงตั้ง 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561 (กองชาง)    
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ
การ การดูงาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น ทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองชาง)     
     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งกอสร้าง
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชํารุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 1627  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2564  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใช้สอย  วัสดุ  และ คาสาธารณูปโภค (กองชาง)    
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ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ สํานักงาน เชน  กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  น้ําหมึก
ปรินท์  เทป พี วี ซี แบบใส  ไม้บรรทัด  คลิป  
ตัวเย็บกระดาษ  เข็มหมุด  กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข  แฟ้ม  พวงมาลัย   พวงมาลา  พานพุม  กรวยดอกไม้ ฯลฯ
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับใช้ภายในอาคาร ที่ทํา
การหรืออาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาลตําบล เชน 
หลอดไฟ บัลลาร์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ    
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)     
     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน มีด จอบ เสียม ยางมะตอย
สําเร็จรูป ขวาน เลื่อย และอุปกรณ์เครื่องมือกอสร้าง ฯลฯ   
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เชน  หมึก
พิมพ์ฯ แผนกรองแสง โปรแกรมและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง กับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ         
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง) 
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งานก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
งบลงทุน รวม 650,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 650,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอน
ไชย หมูที่  5

จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หมูที่ 5 (จุดเริ่มต้นทอเหลี่ยม–จุดสิ้นสุดเชื่อมพนังคอนกรีต
เดิม)
 ขนาด ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 87 เมตร 
จุดเริ่มต้น พิกัด E.636938 N.2160214 จุดสิ้น
สุด E.637049 N.2160170 
รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลตําบลหยวนกําหนด 
 เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 1808.2
/ว 1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(พ.ศ.2566–2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0.808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0.808.2
/ว 2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร  เชน วัสดุเพาะชํา ปุย สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช  ต้นไม้ พันธุ์พืช อุปกรณ์ สําหรับปน
เพื่อตัดแตง เพาะชํากิ่งไม้ ต้นไม้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ขยายพันธุ์พืช บันไดชนิดไม้หรือพลาสติกหรืออลูมิเนียมกับการ
เกษตร ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สํานักปลัด)     
     

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ รักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ และอื่นๆ ที่จําเป็น
เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  88
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)   
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,034

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,274,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,073,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 247,721

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

581,013

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

28,922

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลหยวน

50,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

95,034

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,274,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,073,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 114,000

เงินสํารองจาย 247,721

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

581,013

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

50,000

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

28,922

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลหยวน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หยวน

70,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
หยวน

70,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,920,700 203,040 567,720 229,920 409,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 629,880 417,240 108,000 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

48,000 24,000 12,000 72,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 35,000

คาเบี้ยประชุม 10,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 32,500

คาเชาบ้าน 517,200 48,000 48,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

68,000 4,800

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

922,440 7,253,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 229,560 1,708,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 192,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 229,200 229,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 255,000

คาเบี้ยประชุม 10,700

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

62,500

คาเชาบ้าน 48,000 721,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

72,800

ค่าใช้สอย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 531,000 150,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

96,000

คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 96,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 60,000

คาดูแลเว็บไซต์ 12,000

คาธรรมเนียม 30,000

คาประกันภัยรถยนต์ 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

520,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

220,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ 694,000 1,375,000

คาจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

96,000

คาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 96,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 36,000 96,000

คาดูแลเว็บไซต์ 12,000

คาธรรมเนียม 30,000

คาประกันภัยรถยนต์ 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 560,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 260,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

5,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. ทต.หยวน

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

239,250

โครงการครัวเรือนต้น
แบบลดคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

50,000

โครงการประกวดชุมชน
ต้นแบบแยกขยะกอนทิ้ง

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 324,000 474,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

5,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. ทต.หยวน

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

239,250

โครงการครัวเรือนต้น
แบบลดคัดแยกขยะที่
ต้นทาง

50,000

โครงการประกวดชุมชน
ต้นแบบแยกขยะกอนทิ้ง

150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอย 2,700,000

โครงการจัดงานอนุสรณ์
ผู้เสียสละ พตท. ๒๓๒๔ 
และงานกาชาดอําเภอ
เชียงคํา

30,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์

30,000

โครงการสงเสริมกีฬา
ประชาชน

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  จากโรค
พิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง  พลเรือเอก
หญิง  พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ  เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

25,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

50,000

คาจ้างกําจัดขยะมูลฝอย 2,700,000

โครงการจัดงานอนุสรณ์
ผู้เสียสละ พตท. ๒๓๒๔ 
และงานกาชาดอําเภอ
เชียงคํา

30,000

โครงการประเพณี
สงกรานต์

30,000

โครงการสงเสริมกีฬา
ประชาชน

20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 81,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 100,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 258,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 230,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 111,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 190,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุกอสร้าง 450,000 460,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

70,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 258,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างพนัง
กั้นตลิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านดอน
ไชย หมูที่  5

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ
.เชียงคํา จ.พะเยา

16,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างพนัง
กั้นตลิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านดอน
ไชย หมูที่  5

570,000 570,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฎิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น อ
.เชียงคํา จ.พะเยา

16,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

2,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

2,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัว

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

2,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

2,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเชียงคํา
ตามโครงการจัดงาน
เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัว

2,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนปกครองอําเภอ
เชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

2,000

อุดหนุนปกครองอําเภอ
เชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร

2,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านกอม หมูที่ 11

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนปกครองอําเภอ
เชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

2,000

อุดหนุนปกครองอําเภอ
เชียงคําตามโครงการจัด
งานเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช  บรม
นาถบพิตร

2,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 
บ้านกอม หมูที่ 11

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านแช
แห้ง หมูที่ 6

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
แดนเมือง หมูที่ 7

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ธาตุสบแวน หมูที่ 1

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านป่า
แดด หมูที่ 12

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เปื๋อยเปียง หมูที่ 14

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านแช
แห้ง หมูที่ 6

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
แดนเมือง หมูที่ 7

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
ธาตุสบแวน หมูที่ 1

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้านป่า
แดด หมูที่ 12

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข บ้าน
เปื๋อยเปียง หมูที่ 14

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

รวม 9,611,090 12,167,120 423,040 1,494,010 842,920 519,320 3,278,500 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

รวม 3,921,200 30,000 32,367,200
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