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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานตอม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานตอม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลบานตอมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลบาน
ตอม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 62,528,333.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 63,679,539.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,494,520.61 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 6 โครงการ รวม 
1,585,802.26 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 17 โครงการ รวม 1,704,400.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

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

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 78,942,255.43 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,623,247.11 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,984,450.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 203,187.76 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 198,199.51 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 33,001,292.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 41,931,877.49 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,551,689.78 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 60,078,844.88 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 24,097,464.48 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,512,891.80 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 16,293,751.60 บาท

งบลงทุน จํานวน 453,040.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,721,697.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,233,337.08 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 972,600.00 บาท

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

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,623,247.11 1,050,000.00 4,200,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

1,984,450.90 1,700,000.00 1,575,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 203,187.76 201,000.00 201,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 198,199.51 70,000.00 15,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 4,009,085.28 3,021,000.00 5,991,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 33,001,292.66 27,979,000.00 26,009,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33,001,292.66 27,979,000.00 26,009,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 41,931,877.49 39,000,000.00 39,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

41,931,877.49 39,000,000.00 39,000,000.00

รวม 78,942,255.43 70,000,000.00 71,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 24,097,464.48 26,629,800.00 28,689,420.00

งบบุคลากร 17,512,891.80 22,082,820.00 22,938,980.00

งบดําเนินงาน 16,293,751.60 18,587,080.00 17,606,000.00

งบลงทุน 453,040.00 691,500.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 1,721,697.00 2,008,800.00 1,765,600.00

รวมจายจากงบประมาณ 60,078,844.88 70,000,000.00 71,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลบานตอม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,145,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,834,160

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,046,662

แผนงานสาธารณสุข 4,483,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 487,440

แผนงานเคหะและชุมชน 3,880,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 495,040

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,376,138

แผนงานการเกษตร 422,160

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 28,689,420

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 71,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลบานตอม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 28,689,420 28,689,420
    งบกลาง 28,689,420 28,689,420
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 8,124,600 416,160 3,114,900 355,320 12,010,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,276,280 416,160 3,114,900 355,320 9,162,660

งบดําเนินงาน 3,474,600 10,000 1,650,000 0 5,134,600
    ค่าตอบแทน 399,600 0 340,000 0 739,600

    ค่าใชสอย 1,845,000 10,000 1,015,000 0 2,870,000

    ค่าวัสดุ 630,000 0 295,000 0 925,000

    ค่าสาธารณูปโภค 600,000 0 0 0 600,000

รวม 11,599,200 426,160 4,764,900 355,320 17,145,580

หนา : 1/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน
งานเทศกิจ

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 0 285,840 1,077,720 0 1,363,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 285,840 1,077,720 0 1,363,560

งบดําเนินงาน 170,000 242,800 960,800 85,000 1,458,600
    ค่าใชสอย 40,000 180,000 880,000 15,000 1,115,000

    ค่าวัสดุ 130,000 0 0 70,000 200,000

    ค่าตอบแทน 0 62,800 80,800 0 143,600

งบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 0 12,000
    เงินอุดหนุน 0 0 12,000 0 12,000

รวม 170,000 528,640 2,050,520 85,000 2,834,160

หนา : 2/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 396,000 2,398,440 2,794,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 396,000 2,398,440 2,794,440

งบดําเนินงาน 318,000 1,640,622 1,958,622
    ค่าตอบแทน 48,000 24,000 72,000

    ค่าใชสอย 90,000 815,650 905,650

    ค่าวัสดุ 180,000 800,972 980,972

งบเงินอุดหนุน 0 1,293,600 1,293,600
    เงินอุดหนุน 0 1,293,600 1,293,600

รวม 714,000 5,332,662 6,046,662

หนา : 3/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,635,240 531,360 2,166,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,635,240 531,360 2,166,600

งบดําเนินงาน 1,635,000 321,800 1,956,800
    ค่าตอบแทน 230,000 124,800 354,800

    ค่าใชสอย 740,000 197,000 937,000

    ค่าวัสดุ 665,000 0 665,000

งบเงินอุดหนุน 0 360,000 360,000
    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

รวม 3,270,240 1,213,160 4,483,400

หนา : 4/8
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

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

งบดําเนินงาน 64,800 64,800
    ค่าตอบแทน 64,800 64,800

รวม 487,440 487,440
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 240,000 240,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 240,000 240,000

งบดําเนินงาน 100,000 3,540,000 3,640,000
    ค่าใชสอย 100,000 3,540,000 3,640,000

รวม 100,000 3,780,000 3,880,000

หนา : 5/8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    ค่าใชสอย 140,000 140,000

รวม 140,000 140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบบุคลากร 0 0 275,040 275,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 275,040 275,040

งบดําเนินงาน 100,000 120,000 0 220,000
    ค่าใชสอย 100,000 120,000 0 220,000

รวม 100,000 120,000 275,040 495,040

หนา : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,040,720 1,375,640 3,416,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,040,720 1,375,640 3,416,360

งบดําเนินงาน 2,639,778 220,000 2,859,778
    ค่าตอบแทน 240,000 190,000 430,000

    ค่าใชสอย 1,510,000 30,000 1,540,000

    ค่าวัสดุ 889,778 0 889,778

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 100,000

รวม 4,780,498 1,595,640 6,376,138

หนา : 7/8
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 249,360 0 249,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,360 0 249,360

งบดําเนินงาน 102,800 70,000 172,800
    ค่าตอบแทน 52,800 0 52,800

    ค่าใชสอย 20,000 70,000 90,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 352,160 70,000 422,160

หนา : 8/8
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงท้องที่ 214.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 269,265.04 355,137.11 200,000.00 1,400.00 % 3,000,000.00
     ภาษีป้าย 931,410.00 1,268,110.00 850,000.00 41.18 % 1,200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,200,889.04 1,623,247.11 1,050,000.00 4,200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,965.50 6,857.90 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 4,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 1,659,250.00 1,814,120.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

7,110.00 3,700.00 6,000.00 -50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

8,680.00 8,220.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 7,550.00 7,020.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 38,754.00 11,023.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 3,380.00 3,040.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน 450.00 450.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 25,636.00 66,050.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 20,150.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

200.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 43,219.00 27,275.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

39,600.00 1,000.00 34,000.00 -97.06 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,910.00 11,380.00 3,000.00 66.67 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 600.00 75.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 7,180.00 2,240.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,893,134.50 1,984,450.90 1,700,000.00 1,575,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ดอกเบี้ย 262,250.41 203,187.76 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 262,250.41 203,187.76 201,000.00 201,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 9.63 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 23,200.00 60,100.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 386.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 53,300.00 137,703.88 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,500.00 198,199.51 70,000.00 15,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 703,630.37 638,514.48 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,769,799.69 11,939,199.21 10,000,000.00 -10.00 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,581,242.76 5,086,392.18 4,118,000.00 1.48 % 4,179,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 108,346.80 113,532.28 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 9,430,515.85 9,966,084.72 9,000,000.00 -11.11 % 8,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 97,829.49 90,121.42 80,000.00 -12.50 % 70,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 84,028.40 54,981.37 80,000.00 -25.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,132,609.00 5,112,467.00 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,908,002.36 33,001,292.66 27,979,000.00 26,009,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 39,235,737.00 41,931,877.49 39,000,000.00 0.00 % 39,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 39,235,737.00 41,931,877.49 39,000,000.00 39,000,000.00
รวมทุกหมวด 72,576,513.31 78,942,255.43 70,000,000.00 71,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:49:29 หน้า : 3/3

18

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle

Lenovo
Rectangle



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบานตอม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 4,200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี ตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี และรายใหมที่คาด
วาจะเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,575,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว
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ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,009,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,179,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 4,000,000 บาท

ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ลวงมาแลว

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 39,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 39,000,000 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 94,028 62,798 100,700 2.28 % 103,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,929 4,155 5,000 0 % 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 500,000 600,000 600,000 0 % 600,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 17,443,000 18,120,100 19,994,400 5.76 % 21,146,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,226,400 3,240,400 3,545,600 5.26 % 3,732,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 517,000 548,000 570,000 0 % 570,000

เงินสํารองจ่าย 102,330 143,151 1,150,000 -39.13 % 700,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 930,000 3.23 % 960,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 441,210

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม
อําเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 61,810

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

62,493.39 48,860.48 0 0 % 0

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

0 0 62,100 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 313,400 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 300,000 304,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 360,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

680,000 1,026,000 0 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 100,000 -95 % 5,000

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินช่วยค่าทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 22,956,180.39 24,097,464.48 27,381,200 28,689,420
รวมงบกลาง 22,956,180.39 24,097,464.48 27,381,200 28,689,420
รวมงบกลาง 22,956,180.39 24,097,464.48 27,381,200 28,689,420

รวมแผนงานงบกลาง 22,956,180.39 24,097,464.48 27,381,200 28,689,420

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:50 หน้า : 2/54

23

Lenovo
Rectangle
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

725,760 574,792.24 725,760 0 % 725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 141,193.53 180,000 0 % 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 141,193.53 180,000 0 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

207,360 146,005.15 207,360 0 % 207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1,555,200 1,302,410.25 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,305,594.7 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,806,348.39 7,428,957.1 3,771,420 21.38 % 4,577,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

167,638.71 218,400 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหน่ง 221,638.71 272,400 107,200 74.63 % 187,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 232,800 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,772,045.81 8,512,557.1 4,389,820 5,276,280
รวมงบบุคลากร 10,620,365.81 10,818,151.8 7,238,140 8,124,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,200 463,066 20,000 0 % 20,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,496 18,744 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,100 25,200 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 346,074 442,800 210,000 0 % 210,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 31,300 2.24 % 32,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 77,600 0 % 77,600

รวมค่าตอบแทน 492,670 1,056,810 398,900 399,600
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 599,430 588,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 934,000 -0.96 % 925,000
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ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 30,000 30,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 126,000 143,640 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 150,000 0 % 150,000

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

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 10,830.54 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 35,024 13,500 70,000 14.29 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 230,000 -13.04 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 129,616 103,892 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 407,252.8 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

1,500 500 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 430,000 -69.77 % 130,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 20,000 -25 % 15,000
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและคณะ
กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบ้านต๋อม 
มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

8,775 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 174,534.58 88,842.52 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,104,879.58 1,386,457.86 2,214,000 1,845,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 96,430 107,190 250,000 -44 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,827 39,958 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 33,211 38,656 50,000 -20 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 11,798 35,891 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 149,835.3 165,746.5 250,000 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,850 100,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุสํารวจ 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 412,301.3 487,441.5 765,000 630,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 290,153.44 320,766.55 350,000 0 % 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 25,798.21 23,346.47 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,888.13 8,278.44 30,000 0 % 30,000
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ค่าบริการไปรษณีย์ 20,929 28,852 50,000 0 % 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 80,280.21 83,010.6 130,000 0 % 130,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 431,048.99 464,254.06 600,000 600,000
รวมงบดําเนินงาน 2,440,899.87 3,394,963.42 3,977,900 3,474,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 7,900 -100 % 0

เก้าอี้พนักพิงสูง 0 0 29,400 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 14,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน.                                  
            

0 0 2,900 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น (ขนาด 25 ลิตร)               12,900 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 13,000 บีทียู

0 0 4,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 6,300 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 26,000  บีทียู    

0 0 72,600 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบ
แขวน) ขนาด 26,000 บีทียู

0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติด
ผนัง)  ขนาด 12,000  บีทียู

0 0 16,800 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติด
ผนัง)  ขนาด 18,000 บีทียู 

0 0 21,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติด
ผนัง)  ขนาด 26,000 บีทียู 

0 0 102,000 -100 % 0

โซฟา 0 0 4,900 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เอกสารอเนกประสงค์ 0 0 29,000 -100 % 0

โต๊ะผู้บริหาร 0 0 27,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 0 0 6,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 0 1,500 -100 % 0

สว่านไฟฟ้า 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 0 22,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)    .

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 4,200 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 17,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,290 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

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

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA.     0 0 2,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ปรับปรุงคลื่นความถี่หอกระจายข่าวไร้สาย 481,500 133,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 501,690 167,000 460,600 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

0 22,800 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 22,800 0 0
รวมงบลงทุน 501,690 189,800 460,600 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

12,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

0 8,697 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 12,000 8,697 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 12,000 8,697 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 13,574,955.68 14,411,612.22 11,676,640 11,599,200
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 389,400 6.87 % 416,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,400 416,160
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400 416,160

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 1,980 4,150 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,980 4,150 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 1,980 4,150 10,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,980 4,150 399,400 426,160
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 2,312,520 26.29 % 2,920,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 35.71 % 91,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 103,200 0 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 244,320 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,727,240 3,114,900
รวมงบบุคลากร 0 0 2,727,240 3,114,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 252,000 7.14 % 270,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 50 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 302,000 340,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 462,000 16.88 % 540,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 336,000 364,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 19,080 19,080 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:50 หน้า : 12/54
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ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 645.21 0 0 % 0

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

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  Ltax-GIS และ Ltax-
3000 V.4

0 0 0 100 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

158,400 129,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม Ltax-GIS 
และ Ltax-3000

0 0 190,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 81,034 66,426 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 60,000 0 % 60,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 -55.56 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,640 15,650 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 596,154 594,801.21 892,000 1,015,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 81,883 97,120.35 100,000 20 % 120,000
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,470 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,210 17,499 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 91,050 99,920 160,000 -25 % 120,000

รวมค่าวัสดุ 189,613 214,539.35 305,000 295,000
รวมงบดําเนินงาน 785,767 809,340.56 1,499,000 1,650,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน    0 0 6,900 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 13,800 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 9,800 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 2,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน                                       0 0 8,900 -100 % 0

โต๊ะทํางาน(เหล็ก) 0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที่  2

29,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 29,500 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)    

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา  
ชนิด  Network  แบบที่ 1

8,790 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2

0 14,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA     0 0 5,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,390 0 0 % 0

จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  21.5 นิ้ว 3,590 0 0 0 % 0

โปรแกรมสําเร็จรูปคิดค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย    

0 0 56,000 -100 % 0

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย 
Network Attached Storage (NAS)    

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,080 70,190 137,300 0
รวมงบลงทุน 52,080 70,190 137,300 0

รวมงานบริหารงานคลัง 837,847 879,530.56 4,363,540 4,764,900
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 105,320 237.37 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 105,320 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 105,320 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 105,320 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,414,782.68 15,295,292.78 16,544,900 17,145,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 597,530 646,260 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 570,819 596,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,277 48,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,216,626 1,291,020 0 0
รวมงบบุคลากร 1,216,626 1,291,020 0 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,500 21,000 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 80,600 81,900 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,000 18,600 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 120,100 121,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 700,000 833,000 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 6,526 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 706,526 833,000 40,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 7,500 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 29,250 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 36,750 210,000 130,000
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รวมงบดําเนินงาน 826,626 991,250 250,000 170,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา (แบบพลาสติก )           29,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย 20,000 0 0 0 % 0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไร้สาย. 39,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบ
สะพายหลัง (SCBA)

0 0 190,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องอัดจารบี 0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) 0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

แท่นปนฉีดน้ําดับเพลิง 0 25,000 0 0 % 0

สายส่งน้ําดับเพลิง  ขนาด  1.5 นิ้ว 24,000 0 0 0 % 0

สายส่งน้ําดับเพลิง  ขนาด  2.5 นิ้ว 56,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 169,000 53,500 224,000 0
รวมงบลงทุน 169,000 53,500 224,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,212,252 2,335,770 474,000 170,000
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 275,040 3.93 % 285,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 275,040 285,840
รวมงบบุคลากร 0 0 275,040 285,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 62,800 62,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 175,000 2.86 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 175,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 237,800 242,800

รวมงานเทศกิจ 0 0 512,840 528,640
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 413,160 1.63 % 419,880

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 603,360 1.07 % 609,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,064,520 1,077,720
รวมงบบุคลากร 0 0 1,064,520 1,077,720
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,000 20 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 80,000 80,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 730,000 10.96 % 810,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

5,688 6,587 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า

19,896 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลบ้านต๋อม

48,095 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,679 6,587 810,000 880,000
รวมงบดําเนินงาน 73,679 6,587 890,000 960,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

0 0 12,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 73,679 6,587 1,966,520 2,050,520
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 90,000 -22.22 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 90,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 100,000 85,000

รวมงานจราจร 0 0 100,000 85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,285,931 2,342,357 3,053,360 2,834,160

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,539,180 1,655,040 376,080 5.3 % 396,000
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เงินวิทยฐานะ 101,500 126,000 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 539,640 554,760 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 26,100 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,206,420 2,359,800 376,080 396,000
รวมงบบุคลากร 2,206,420 2,359,800 376,080 396,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 60,000 49,600 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 36,525 33,650 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 96,525 83,250 48,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 60,000 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,746 9,484 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,428 0 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 90,000 -55.56 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 56,174 9,484 150,000 90,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 21,326 18,165 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,973 49,902 50,000 160 % 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 664,977.96 645,126.54 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,190 19,060 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 744,466.96 732,253.54 90,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 897,165.96 824,987.54 288,000 318,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชั้นเก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เด็ก 0 12,000 0 0 % 0

ชั้นวางกระเป๋าเด็ก 0 12,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน(เหล็ก) 0 5,900 0 0 % 0

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็ก 0 13,500 0 0 % 0

พัดลมโคจรแบบติดเพดาน 0 2,200 0 0 % 0

พัดลมแบบติดผนัง 0 1,100 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 0 8,560 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้กับข้าว 0 2,600 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 17,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,490 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

3,990 4,200 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,990 96,550 19,500 0
รวมงบลงทุน 3,990 96,550 19,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาสื่อการสอนเครื่องฉายภาพ 3 
มิติ

0 80,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน

0 80,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

1,152,840 1,193,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,152,840 1,353,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,152,840 1,353,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,260,415.96 4,634,337.54 683,580 714,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,458,480 1.83 % 1,485,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 134,400

เงินวิทยฐานะ 0 0 126,000 40 % 176,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 575,400 0.52 % 578,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,183,880 2,398,440
รวมงบบุคลากร 0 0 2,183,880 2,398,440
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 49,500 -51.52 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 49,500 24,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 746,020 5.31 % 785,650

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

639,840 607,260 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 639,840 607,260 786,020 815,650
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 863,500 -7.24 % 800,972

รวมค่าวัสดุ 0 0 863,500 800,972
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 639,840 607,260 1,699,020 1,640,622
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

0 0 0 100 % 1,293,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

0 0 1,276,800 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,276,800 1,293,600
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,276,800 1,293,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 639,840 607,260 5,159,700 5,332,662
รวมแผนงานการศึกษา 4,900,255.96 5,241,597.54 5,843,280 6,046,662

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 923,023 510,720 1,238,200 16.37 % 1,440,840

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

84,297 24,000 91,200 0 % 91,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 18,000 77,300 33.51 % 103,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 197,709 216,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,967 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,312,196 792,720 1,406,700 1,635,240
รวมงบบุคลากร 1,312,196 792,720 1,406,700 1,635,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 62,500 90,000 130,000 38.46 % 180,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบํานาญ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 97,300 111,650 180,000 230,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 920,385 921,064 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 512,000 -8.2 % 470,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 990 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 5,265.47 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:50 หน้า : 30/54
51

Lenovo
Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ 0 0 20,000 -25 % 15,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 3,525 15,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,266 3,000 0 0 % 0

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 50 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 66,611.57 128,342.13 210,000 -4.76 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,006,252.57 1,061,196.6 847,000 740,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,842 6,459 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,760 5,000 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,070 10,610 20,000 25 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 210,000 -90.48 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 231,423.4 279,488 349,060 14.59 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 189,875 124,000 230,000 -34.78 % 150,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800 5,550 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 454,010.4 428,867 879,060 665,000
รวมงบดําเนินงาน 1,557,562.97 1,601,713.6 1,906,060 1,635,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:50 หน้า : 31/54
52

Lenovo
Rectangle



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน                                   
           

0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 0 2,900 -100 % 0

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 0 0 2,500 -100 % 0

ถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็น 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

21,900 0 0 0 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,400 0 17,300 0
รวมงบลงทุน 24,400 0 17,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

360,000 360,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 360,000 360,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 360,000 360,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 3,254,158.97 2,754,433.6 3,330,060 3,270,240
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 100,000 431.36 % 531,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 100,000 531,360
รวมงบบุคลากร 0 0 100,000 531,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 124,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 6,000 16.67 % 7,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 5,478 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 54,780 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 60,000 16.67 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

0 0 50,000 -60 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

39,600 36,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 39,600 96,258 136,000 197,000
รวมงบดําเนินงาน 39,600 96,258 256,000 321,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 360,000 0 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 360,000 360,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 360,000 360,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 39,600 96,258 716,000 1,213,160
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,293,758.97 2,850,691.6 4,046,060 4,483,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 402,720 4.95 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 402,720 422,640
รวมงบบุคลากร 0 0 402,720 422,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 64,800 64,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 64,800 64,800

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 467,520 487,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 467,520 487,440

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,927,540 1,897,380 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

67,200 66,480 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 127,200 127,200 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 143,160 150,360 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:50 หน้า : 36/54
57

Lenovo
Rectangle



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

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,260 9,780 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,281,360 2,251,200 0 0
รวมงบบุคลากร 2,281,360 2,251,200 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48,650 48,800 0 0 % 0

ค่าเช่าบ้าน 197,600 180,200 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,775 46,807 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 292,025 275,807 0 0
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 576,000 574,193 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

6,860 6,860 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลผังเมืองรวม
เมืองพะเยา

0 34,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,908 19,147.58 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 894,370 833,367.9 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,528,138 1,467,568.48 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,720 14,109 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 146,069 119,690 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,979 7,370 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 199,908 96,318 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 41,100 30,000 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 124,803 173,159 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 1,270 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 35,750 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 583,849 476,396 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,404,012 2,219,771.48 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 2,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

แบบหล่อคอนกรีต 0 7,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,000 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา

35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

6,300 0 0 0 % 0

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

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,000 43,000 0 0
รวมงบลงทุน 53,000 43,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,738,372 4,513,971.48 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟสาธารณะหาดอิง
กว๊าน ม.3 ต.บ้านต๋อม

164,151.84 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 164,151.84 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 164,151.84 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 164,151.84 0 0 0
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 168,000 -40.48 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 168,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 168,000 100,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 168,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 240,000 240,000
รวมงบบุคลากร 0 0 240,000 240,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 4,930,000 -39.15 % 3,000,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 520,000 3.85 % 540,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 7,701,000 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ
0 5,643,750 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,701,000 5,643,750 5,450,000 3,540,000
รวมงบดําเนินงาน 7,701,000 5,643,750 5,450,000 3,540,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

อาคารคัดแยกขยะและกําจัดขยะ  หมู่ที่ 10 
 ตําบลบ้านต๋อม

271,000 0 0 0 % 0

อาคารคัดแยกขยะและกําจัดขยะ หมู่ที่ 5 
ตําบลบ้านต๋อม

426,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 697,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 697,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 8,398,000 5,643,750 5,690,000 3,780,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 13,300,523.84 10,157,721.48 5,858,000 3,880,000

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

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

39,840 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่ตําบลบ้านต๋อม

0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะด้าน
อาชีพและการตลาด

0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบลบ้านต๋อม

0 0 50,000 -60 % 20,000

โครงการบริการประชาชนด้วยระบบสื่อสาร
ออนไลน์ (ดิจิทัล)

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

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนกลุ่ม
เปราะบางตําบลบ้านต๋อม

0 0 0 100 % 30,000

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนา เพิ่ม
ทักษะ และการนําใช้พลังงานทดแทน 
(พลังงานแสงอาทิตย์)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 39,840 0 160,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 39,840 0 160,000 140,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 39,840 0 160,000 140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 39,840 0 160,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อม
เกมส์

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬา 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาบ้านต๋อมเกมส์ 79,190 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 79,190 0 40,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 4,990 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 4,990 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 79,190 4,990 50,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 79,190 4,990 50,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 68,970 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,970 0 0 120,000
รวมงบดําเนินงาน 68,970 0 0 120,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 68,970 0 0 120,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 264,480 3.99 % 275,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 264,480 275,040
รวมงบบุคลากร 0 0 264,480 275,040

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 264,480 275,040
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 148,160 4,990 314,480 495,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 1,617,680 12.65 % 1,822,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

0 0 67,200 71.43 % 115,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 103,200 0 % 103,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,788,080 2,040,720
รวมงบบุคลากร 0 0 1,788,080 2,040,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 120,000 25 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 210,000 240,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 582,000 3.09 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 50 % 45,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 100 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 800,000 0 % 800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,472,000 1,510,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 150,000 0 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 100,000 30 % 130,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 340,000 35.23 % 459,778

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 800,000 889,778
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,482,000 2,639,778

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่  16 นิ้ว 0 0 17,000 -100 % 0

เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะล้อเลื่อน 0 0 14,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา    

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา    0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 78,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 78,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

0 0 360,000 -72.22 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 360,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 360,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,708,680 4,780,498
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 739,140 57.84 % 1,166,640

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 159,480 1.58 % 162,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 4,500 11.11 % 5,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 945,120 1,375,640
รวมงบบุคลากร 0 0 945,120 1,375,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 120,000 25 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 140,000 190,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 165,000 220,000
รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,110,120 1,595,640

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,818,800 6,376,138
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 230,400 8.23 % 249,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 230,400 249,360
รวมงบบุคลากร 0 0 230,400 249,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 7,000 -31.43 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 55,000 52,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดการดินปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน

0 19,980 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 19,980 20,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 21,875 25,210 57,000 -47.37 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 21,875 25,210 57,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 21,875 45,190 132,000 102,800

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 21,875 45,190 362,400 352,160
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

0 43,540 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

0 0 50,000 -60 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

5,040 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 5,040 43,540 150,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 5,040 43,540 150,000 70,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําน้ําแม่ต๋อม หมู่ที่ 4,5 
ตําบลบ้านต๋อม

200,015 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,015 0 0 0
รวมงบลงทุน 200,015 0 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 205,055 43,540 150,000 70,000
รวมแผนงานการเกษตร 226,930 88,730 512,400 422,160

รวมทุกแผนงาน 61,566,362.84 60,078,844.88 70,000,000 71,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 
อ ำเภอเมืองพะเยำ   จังหวัดพะเยำ 

        

                 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 28,689,420 บาท 

  งบกลาง รวม 28,689,420 บาท 

   งบกลาง รวม 28,689,420 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 103,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อยละ
ห้ำของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงในสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม   
ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  แยกเป็น  
(1) พนักงำนจ้ำงทั่วไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
     จ ำนวน  72,000 บำท  
(2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  31,000 บำท 
 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรำยปี  ในอัตรำ 
ร้อยละ 0.2  ของค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำงในสังกัดเทศบำล
ต ำบลบ้ำนต๋อม ตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

      

   เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรประปำ จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกิจกำรประปำของเทศบำล
ต ำบล บ้ำนต๋อม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563  และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภำคม 2564   
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 21,146,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2565 หน้ำ 8  ล ำดับที่  1   
 

      

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 3,732,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยควำมพิกำรให้แก่คนพิกำรที่มีสิทธิตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด  ที่ได้แสดงควำมจ ำนงโดยกำรขอขึ้น
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรกับเทศบำลต ำบลบ้ำน
ต๋อม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 พ.ศ.2565 หน้ำ 8  ล ำดับที่ 2  
  

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 570,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้วในเขตพ้ืนที่
ต ำบลบ้ำนต๋อม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 117 ล ำดับที่ 1    
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   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 700,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนหรือรำยจ่ำย
ต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์เอำไว้ล่วงหน้ำได้ ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550   
และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 
 

      

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    เงินบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย จ ำนวน 61,810 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ
ไทย ตำมข้อบังคับของสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ
ไทยระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หนังสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 หรือหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

      

    เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 441,210 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน    
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เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จ ำนวน 960,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นในอัตรำร้อยละสำมของประมำณกำรรำยรับ
ทั่วไป (ไม่รวมรำยได้จำกเงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม กฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับใน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น พ.ศ.2563  และหนังสือส ำนักงำน
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  ที ่ มท 0808.5/ว 22   
ลงวันที่  23  พฤศจิกำยน  2564 
 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำล
ต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
ตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 พ.ศ.2565 หน้ำ 23  ล ำดับที่ 1   
 

      

   เงินช่วยพิเศษ       

    เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษส ำหรับพนักงำนเทศบำล  
ที่เสียชีวิตระหว่ำงรับรำชกำรและข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ที่รับบ ำนำญซึ่งเสียชีวิต ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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    เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษส ำหรับพนักงำนจ้ำง
เทศบำล ที่เสียชีวิตระหว่ำงรับรำชกำร  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 11,599,200 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,124,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 725,760 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่นำยกเทศมนตรีอัตรำเดือน
ละ 28,800 บำทและรองนำยกเทศมนตรี
จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 15,840 บำท/เดือน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำ  เบี้ยประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน   
 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งให้แก่
นำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 6,000 บำท  และรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน  2 คน ๆ ละ 4,500 บำท / เดือน   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน  
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ
นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำ
เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกเทศมนตรี  อัตรำ
เดือนละ  6,000 บำท  และรองนำยกเทศมนตรี 
 จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บำท/เดือน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี   
รองนำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน   
 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 207,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ 10,080 บำท และที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี อัตรำเดือนละ  7,200 บำท   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยก 
เทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี   
ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี  และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน   
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ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/
เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,555,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ ประธำนสภำ
เทศบำล อัตรำเดือนละ 15,840 บำท รองประธำนสภำ
เทศบำล อัตรำเดือนละ 12,960 บำท  สมำชิกสภำ
เทศบำล จ ำนวน 10 คนๆละ 10,080 บำท/เดือน     
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน เงิน
ค่ำตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ
นำยกเทศมนตรี  นำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำเทศบำล  
รองประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และ
กำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ.2554 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,276,280 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 4,577,880 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 10 อัตรำ   ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.  ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 151,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิมค่ำครอง
ชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) เงินค่ำตอบแทนรำย
เดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่
พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำมท่ีระเบียบก ำหนด 
จ ำนวน  2  อัตรำ 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 187,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง และเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำม 
ที่ระเบียบก ำหนด จ ำนวน  4  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 324,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  3  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138    
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ต่ำงๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จ ำนวน 3 อัตรำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558   
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,474,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 399,600 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร  เจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรคัดเลือก สอบคัดเลือก  สอบแข่งขัน กำร
คัดเลือก กำรคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษพนักงำนเทศบำล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ
คัดเลือกพนักงำนและพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
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   ค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำรสภำเทศบำล  
ที่สภำเทศบำลแต่งตั้งขึ้นเพ่ือกระท ำกิจกำรในหน้ำที่ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินเดือน เงิน
ค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนของ
นำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำ
เทศบำล รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำ
เทศบำล เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร 
สภำเทศบำล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
  

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้พนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 77,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
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    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 32,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับ
นำยกเทศมนตรีซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563   
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,845,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 925,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนดูแลรักษำควำมสะอำด
สถำนที่งำนธุรกำร ฯลฯ  รวมทั้งจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไปตำม
ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    ค่ำเช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำร ป้ำยรณรงค์กิจกรรมต่ำงๆ ฯลฯ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
  

      

    ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  แยกเป็น 
(1) ประเภทค่ำรับรอง  จ ำนวน  20,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ฯลฯ ใน
กำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจ
รำชกำร หรือเยี่ยมเยือน  รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องในกำร
ต้อนรับ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(2) ประเภทค่ำเลี้ยงรับรอง จ ำนวน  20,000 บำท 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล  
หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือของ
กระทรวงมหำดไทยหรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นวันส ำคัญของ
ทำงรำชกำร จ ำนวน  40,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ   ซึ่งเป็นวันส ำคัญของ
ทำงรำชกำรและงำนรัฐพิธี เชน่ วันปิยมหำรำช วันพ่อ
แห่งชำติ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 -2570) หน้ำ 123 ล ำดับที่ 1   
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน กรณี
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อมละเมิดต่อบุคคล/หน่วยงำนภำยนอก
ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันท้องถิ่นไทย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมพิธีทำงศำสนำ  ค่ำอำหำร  
ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนวัน
ท้องถิ่นไทย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 124  ล ำดับที่ 4   
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเทศบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมพิธีทำงศำสนำ  ค่ำอำหำร   
ค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนวัน
เทศบำล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 124  ล ำดับที่ 3  
 
 
 
 
 
  

      

87



 

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำท้องถิ่น และค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ  ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013  
 ลงวันที่  26 สิงหำคม 2563    
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้ำ 19  ล ำดับที่ 2   
 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล พนักงำนและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลในกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรเทศบำลต ำบล
บ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้ำ 20   
ล ำดับที่ 3   
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 630,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  แยกเป็น 
(1)  ค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่ำงๆที่จ ำเป็นต้อง
ใช้ในส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ แฟ้มเอกสำร ธงชำติ  
ธงตรำสัญลักษณ์ พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่ม กรวย 
ดอกไม้ เก้ำอ้ีพลำสติก ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562   จ ำนวน 100,000 บำท   
(2)  ค่ำน้ ำดื่ม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  จ ำนวน  40,000 บำท   
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   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ ฟิวส์ สำยไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
  

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้
กวำด ถ้วยชำม แก้วน้ ำ ถังแก๊สฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น เหล็ก ปูน ทรำย  
ท่อน้ ำอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ำกลั่น อะไหล่ต่ำงๆ ฯลฯ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 250,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมนัเบนซิน น้ ำมันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ    
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่กำร์ด รูปสีหรือขำวด ำที่ได้รับจำก
กำรล้ำง  อัด ขยำย ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์ 
 เมำส์ ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 350,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับส ำนักงำนเทศบำล และสถำนที่ที่
อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำหรับส ำนักงำนเทศบำลและ
สถำนที่ที่อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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   ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่ำฝำกส่งไปรษณีย์  
ค่ำธนำณัติ  ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร  ค่ำเช่ำตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม เช่น โทรภำพ
หรือโทรสำร  ค่ำสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ค่ำวิทยุ
สื่อสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตและค่ำสื่อสำร
อ่ืนๆฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่เว็บไซต์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม 
 และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 426,160 บาท 

  งบบุคลากร รวม 416,160 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 416,160 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 416,160 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ    
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.  ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น
จ ำนวน  10,000 บำท  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคณะอนุกรรมกำร กำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่นหรือคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้งตำมกฎหมำย ระเบียบกระทรวงมหำดไทย หรือค ำสั่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกำรประชุม เพ่ือน ำผล
จำกกำรประชุมเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  และ
ส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน/แผนพัฒนำ
หมู่บ้ำน  กำรขับเคลื่อนแผนชุมชน/แผนพัฒนำหมู่บ้ำนแบบ
บูรณำกำรเพ่ือน ำข้อมูล มำจัดท ำเป็นแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำพื้นที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ.
2562 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์  2563 และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 124  ล ำดับที่ 1   
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 งานบริหารงานคลัง รวม 4,764,900 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,114,900 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,114,900 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,920,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  7 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.  ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 91,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิมค่ำครอง
ชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) เงินค่ำตอบแทนรำย
เดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ   
ให้แก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำมที่ระเบียบก ำหนด 
จ ำนวน  1  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และหนังสือส ำนักงำน  
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่ 30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับ  
ตำมท่ีระเบียบก ำหนด  จ ำนวน  3  อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต.  ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,650,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำให้พนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 270,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 540,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนส ำรวจภำษี งำนธุรกำร   
งำนดูแลระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  รวมทั้งจ้ำงเหมำ
บริกำรทั่วไปตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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    ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำร ป้ำยรณรงค์กิจกรรม
ต่ำงๆ ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    
โครงกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  Ltax-GIS และ Ltax-3000 V.4 ของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม   ตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2550  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหำดไทย
ที ่มท 0808.3/ว 4522   ลงวนัที่ 11 สิงหำคม 2558  
และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/
ว 0107 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2561  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 18  ล ำดับที่  1      
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับพนักงำน และพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
  

      

   ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น
กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  แฟ้มเอกสำร แบบพิมพ์ เก้ำอ้ี ฯลฯ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ ฟิวส์ สำยไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ    
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 355,320 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  1 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับพนักงำน และพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบักำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ชุด
ปฏิบัติงำน  หมวก รองเท้ำ เข็มขัด ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุเครื่องแต่ง
กำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง 
 น้ ำยำเคมีส ำหรับถังดับเพลิง ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

 งานเทศกิจ รวม 528,640 บาท 

  งบบุคลากร รวม 285,840 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 285,840 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 285,840 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  1 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 242,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 62,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินรำงวัลผู้แจ้งควำมน ำจับ  เงินรำงวัลเจ้ำหน้ำที่
เงินรำงวัลพิเศษผู้น ำสืบสวนผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษตำม
กฎหมำยอันเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรเทศบำล และเงินรำงวัล
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนเทศกิจ  งำนธุรกำร ฯลฯ 
รวมทั้งจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไปตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562   
   

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,050,520 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,077,720 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,077,720 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 419,880 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 609,840 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  5  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน  4  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138    
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 960,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 80,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรให้แก่ อปพร.  ที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  หรือรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 810,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย งำนธุรกำร ฯลฯ รวมทั้งจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป ตำม
ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันหมอกควันและไฟป่ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมป้องกันไฟป่ำ และ
กำรลดผลกระทบจำกปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ  ตำม
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0820.3/
ว 1218   ลงวันที่  28 เมษำยน 2565 ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 121 ล ำดับที่ 1   
   

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ อปพร.เทศบำลต ำบล 
บ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนศูนย์ อปพร.เทศบำล
ต ำบลบ้ำนต๋อม เช่น กำรฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. กำร
ฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเหตุกำรณ์จริง  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ค่ำลงทะเบียน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกิจกำร
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553  ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 122  
ล ำดับที่ 1     
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โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำเทศบำล
ต ำบลบ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรม
จัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 440  
ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 16  ล ำดับที่ 2   
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
แม่ใส ในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ ำเภอ
เมืองพะเยำจังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 128  ล ำดับที่ 1    
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 งานจราจร รวม 85,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 85,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำล 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน แก้ไขปัญหำ
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำลปี
ใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ฯลฯ ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0804.5/ว 1634    
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2557  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1123   
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 0810.4/ว 694   
ลงวันที่  2 เมษำยน 2564 และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3048   
ลงวันที่ 21  ธันวำคม  2564 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 15  ล ำดับที่  1   
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุจรำจร จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุจรำจร  เช่น  กระจกโค้ง  แผ่นป้ำย
จรำจร ป้ำยเตือน กระบองไฟ กรวยจรำจร แผงกั้น สัญญำณ
ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 714,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 396,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 396,000 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 396,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  1 อัตรำ ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 318,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
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    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับพนักงำน
เทศบำล ข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม  เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น กระดำษ  ปำกกำ ดินสอ แฟ้มเอกสำร  
แบบพิมพ์ เก้ำอ้ี ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น  แปรง  ไม้
กวำด ถ้วยชำม  แก้วน้ ำ ที่นอน ผ้ำปูที่นอน ฯลฯ  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
  

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,332,662 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,398,440 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,398,440 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,485,240 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ของข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน  4  อัตรำ   
ตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ  และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.4/ว 2347   
ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2562  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140  
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 
 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 134,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครู
ผู้ดูแลเด็กท่ีควรได้รับ  จ ำนวน  2  อัตรำ ตำม
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ  และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140  
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 
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   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 176,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรแก่ข้ำรำชกำรครูผู้ดูแล
เด็กท่ีควรได้รับ  จ ำนวน  3  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท 0809.4/ว 2347  ลงวนัที่  14  มิถุนำยน  2562  
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140  
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 
 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 578,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแล
เด็ก  จ ำนวน 4 อัตรำ ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138    
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558  หนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/ว 2140  
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ต่ำง ๆ  ให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก  จ ำนวน  2  อัตรำ  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140  
ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565  
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  งบด าเนินงาน รวม 1,640,622 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับข้ำรำชกำรครู
ผู้ดูแลเด็ก  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 815,650 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนำยน  2562 
 

      

    โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์และรำยจ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้ำ 7  ล ำดับที่  3   
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    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 785,650 บำท 

      

  (1)  ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม อัตรำมื้อละ  21 บำท/คน/วัน  
จ ำนวน  245 วัน  เป็นเงิน  565,950 บำท  แยกเป็น 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ    
ตั้งไว้  257,250  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง   
ตั้งไว้  154,350  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่    
ตั้งไว้  154,350  บำท   
 
(2)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแล
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อัตรำคนละ  1,700 บำท/ปี   
จ ำนวน  163,200  บำท  แยกเป็น 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ    
ตั้งไว้  74,800  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง  ตั้งไว้  49,300  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่   ตั้งไว้  39,100  บำท  
 
(3)  ค่ำหนังสือเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อัตรำคนละ  200  บำท/ปี   
จ ำนวน 10,000 บำท  แยกเป็น 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ   ตั้งไว้  4,400  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง  ตั้งไว้  2,600  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่   ตั้งไว้  3,000  บำท 
 
(4)  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแลของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อัตรำคนละ  200 บำท/ปี   
จ ำนวน  10,000 บำท  แยกเป็น 
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ   ตั้งไว้   4,400  บำท   
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง  ตั้งไว้   2,600  บำท   
    - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่   ตั้งไว้   3,000  บำท   
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 (5)  ค่ำเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแล
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อัตรำคนละ  300 บำท/ปี    
จ ำนวน  15,000  บำท  แยกเป็น 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ   ตั้งไว้  6,600  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง  ตั้งไว้   3,900  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่   ตั้งไว้   4,500  บำท 
 

      

  (6)  ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในควำมดูแล
ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม  อัตรำคนละ  430 บำท/ปี    
จ ำนวน  21,500  บำท  แยกเป็น 
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องห้ำ   ตั้งไว้   9,460  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนต๋อมดง  ตั้งไว้   5,590  บำท   
     - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่องไผ่   ตั้งไว้   6,450  บำท 
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยรำยได้และกำร
จ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061    
ลงวันที ่18 กรกฎำคม 2565 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 6  ล ำดับที่ 2   
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 800,972 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 800,972 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำอำหำรเสริม (นม)   ให้กับศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในควำมดูแลของเทศบำลต ำบล 
บ้ำนต๋อม จ ำนวน 210,782 บำท และโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ในเขต
พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนต๋อมจ ำนวน  590,190  บำท ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้ำ 5   
ล ำดับที่  1   
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,293,600 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,293,600 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 

จ ำนวน 1,293,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(สพฐ.) ระดับชั้นอนุบำล - ป.6 อัตรำมื้อละ 21 บำท/คน/
วัน  จ ำนวน  200 วัน เป็น
เงิน  1,293,600 บำท  รำยละเอียดดังนี้ 
     - โรงเรียนบ้ำนร่องห้ำ ตั้งไว้    495,600  บำท  
     - โรงเรียนบ้ำนต๋อม   ตั้งไว้  798,000  บำท   
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 5061  ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 22  ล ำดับที่  1   
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,270,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,635,240 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,635,240 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,440,840 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 4 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 91,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิมค่ำครอง
ชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) เงินค่ำตอบแทนรำย
เดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับฯลฯ  ให้แก่
พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำมท่ีระเบียบ
ก ำหนด  จ ำนวน  2 อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับ   
ตำมท่ีระเบียบ ก ำหนด จ ำนวน 3 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,635,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
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    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรผู้ได้รับบ ำนำญ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำลบ ำนำญ  ซึ่งมสีิทธิเบิกได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 470,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนกู้ชีพกู้ภัย  งำนจัดเก็บ
ข้อมูล  รวมทั้งจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไปตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำร ป้ำยรณรงค์กิจกรรม
ต่ำงๆ ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำถ่ำยเอกสำร  ค่ำเย็บ
หนังสือหรือเข้ำปกหนังสือฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับพนักงำนและพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 665,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้
ต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ  ดินสอ แฟ้มเอกสำร  
แบบพิมพ์ เก้ำอ้ี ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น  หลอด
ไฟฟ้ำ  ฟิวส์  สำยไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น  แปรง   
ไม้กวำด  ถ้วยชำม  แก้วน้ ำ  ถังแก๊ส ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ำกลั่น อะไหล่ต่ำงๆ ฯลฯ  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเบนซิน  น้ ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำน้ ำยำฆ่ำเชื้อป้องกันโรค วัคซีน   
และเวชภัณฑ์ยำ ฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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   วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย เช่น ชุด
ปฏิบัติงำน หมวก รองเท้ำ เข็มขัดฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำวัสดุ 
เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,213,160 บาท 

  งบบุคลากร รวม 531,360 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 531,360 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 531,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ   
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138   
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 321,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ที่มีภำวะพ่ึงพิงส ำหรับอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของเทศบำล
ต ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562   
 
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 197,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบ  ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ
ในเขตพ้ืนทีต่ ำบลบ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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    ค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์  
อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี    
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดสวัสดิภำพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ในกำรฉีด และรำยจ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นเพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ  
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์  ดร.สมเด็จพระเจ้ำ 
น้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิภำพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 หน้ำ 10  ล ำดับที่ 2   
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคต่ำงๆ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมป้องกันควบคุมโรค
ต่ำงๆ เช่น โรคอหิวำตกโรค โรคมือเท้ำปำก โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (โควิด-19) ฯลฯ   ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 2120    
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563  และหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343  
ลงวันที ่ 22 เมษำยน 2564  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 9  ล ำดับที่  1   
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    โครงกำรพ่นหมอกควันควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพ่นหมอกควันควบคุม และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ.2565  
หน้ำ 7  ล ำดับที่  1   
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน   
หมู่ที่ 1 – 18 ต ำบลบ้ำนต๋อม  หมู่บ้ำน
ละ  20,000  บำท  รวมเป็นเงิน  360,000 บำท   ส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 128 ล ำดับที่ 1    
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 487,440 บาท 

  งบบุคลากร รวม 422,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 422,640 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิน่ จ ำนวน 422,640 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ   
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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  งบด าเนินงาน รวม 64,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนในกำรดูแล บ ำรุงรักษำ
สวนสำธำรณะในควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล 
บ้ำนต๋อม ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,780,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 240,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 240,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 216,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  2  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน  2  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 3,540,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 3,540,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำก ำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จ ำนวน 3,000,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่
เทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง  
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
 
 

      

123



 
 

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 540,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้ง
จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไปตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล   
ตำมพระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชนท้องถิ่นท้องที่
ต ำบลบ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้น ำชุมชนท้องถิ่นท้องที่ต ำบลบ้ำนต๋อม  "ชุมชน
เข้มแข็ง ต ำบลน่ำอยู่"  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ  21  ล ำดับที่  1   
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ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสถำบันครอบครัวและพัฒนำสตรี
ต ำบลบ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
สถำบันครอบครัวและพัฒนำสตรีต ำบลบ้ำนต๋อม "ครอบครัว
พอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็ง"   ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 12  ล ำดับที่  1   
 

      

    โครงกำรบริกำรประชำชนด้วยระบบสื่อสำรออนไลน์ (ดิจิทัล) จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร
ประชำชนด้วยระบบสื่อสำรออนไลน์ (ดิจิทัล) ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้ำ 10  ล ำดับที่  1   
 

      

    
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปรำะบำงต ำบล 
บ้ำนต๋อม 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตครัวเรือนกลุ่มเปรำะบำงต ำบลบ้ำนต๋อม ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  
พ.ศ.2565 หน้ำ 8  ล ำดับที่ 1    
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โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER 
ONE 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรรณรงค์และ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.6/ว 3188    
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2562  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 17  ล ำดับที่  1   
 
 

      

    
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ อบรมพัฒนำ เพ่ิมทักษะ และกำรน ำใช้
พลังงำนทดแทน (พลังงำนแสงอำทิตย์) 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
อำชีพ อบรมพัฒนำ เพ่ิมทักษะ และกำรน ำใช้พลังงำน
ทดแทน (พลังงำนแสงอำทิตย์)  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 4  ล ำดับที่  1   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำกรรมกำรตัดสิน ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2564   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 11  ล ำดับที่ 2   
 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 120,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดเตรียมสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์และรำยจ่ำย
อ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง    
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2564   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 11  ล ำดับที่  1   
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    โครงกำรจัดงำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์และรำยจ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรจัดงำนประเพณีแห่
เทียนพรรษำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำร
ส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564   ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้ำ 8   
ล ำดับที่ 1   
 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 275,040 บาท 

  งบบุคลากร รวม 275,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 275,040 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 275,040 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,780,498 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,040,720 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,040,720 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,822,320 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 4 อัตรำ  ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542  และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 115,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำน เช่น เงินเพ่ิม 
ค่ำครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมค่ำวิชำ (พ.ค.ว.) เงินค่ำตอบแทน
รำยเดือนเท่ำกับอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ได้รับ ฯลฯ  ให้แก่
พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำมท่ีระเบียบก ำหนด
จ ำนวน  1 อัตรำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 103,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับตำม 
ที่ระเบียบก ำหนด จ ำนวน 3  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
หนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 2,639,778 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรงำนพัสดุของ
เทศบำล ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2850   
ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561 
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   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,510,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนส ำรวจออกแบบ งำนไฟฟ้ำ  
งำนธุรกำร ฯลฯ  รวมทั้งจ้ำงเหมำบริกำรทั่วไปตำมภำรกิจ
อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำวำรสำร ป้ำยรณรงค์กิจกรรม
ต่ำงๆ ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

    ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรต่ำงๆ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือฯลฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 45,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำศึกษำดูงำนในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร  
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ฯลฯ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557   
 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลงทะเบียนส ำหรับพนักงำนและพนักงำนจ้ำง
ของเทศบำลในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 800,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน
ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 889,778 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้
ต่ำงๆ  เช่น กระดำษ  ปำกกำ ดินสอ แฟ้มเอกสำร แบบ
พิมพ์ เก้ำอ้ี ฯลฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
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   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้ำ ฟิวส์ สำยไฟ  ไมโครโฟน ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  เช่น  แปรง ไม้
กวำด ถ้วยชำม แก้วน้ ำ ถังแก๊ส ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน
ทรำย เหล็ก ท่อน้ ำ อุปกรณ์ประปำ ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ ำกลั่น อะไหล่ต่ำงๆ ฯลฯ  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 459,778 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำพันธุ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย วัสดุสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช วัสดุอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำงๆ ฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
   

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนโครงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมืองพะเยำ 
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลเมืองพะเยำด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรวำงและจัดท ำผังเมืองรวมเมืองพะเยำ  
(ปรับปรุงครั้งที่ 3) อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัด
พะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 126 ล ำดับที่ 1     
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 งานก่อสร้าง รวม 1,595,640 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,375,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,375,640 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,166,640 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 4 อัตรำ   
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 
 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งและเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนแก่พนักงำนเทศบำลที่ควรได้รับ
ตำมท่ีระเบียบก ำหนด  จ ำนวน 1  อัตรำ   
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 162,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำน
จ้ำงทั่วไป  จ ำนวน  1  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวและเงินเพ่ิม
ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน  1  อัตรำ  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบแนวเขตและที่ดินสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจ  ตรวจสอบและรังวัด
ที่ดินสำธำรณประโยชน์ในเขตเทศบำลต ำบลบ้ำนต๋อม   
ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    
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    ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกำรไฟฟ้ำฯลฯ  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   
 

      

แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 352,160 บาท 

  งบบุคลากร รวม 249,360 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 249,360 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 249,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ให้แก่พนักงำนเทศบำล  จ ำนวน 1 อัตรำ  
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนังสือ
ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่  30 ธันวำคม 2558 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 102,800 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 52,800 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนเทศบำลซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน  
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 4,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้กับพนักงำน
เทศบำล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   
ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำว จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และ
รำยจ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ด้ำนกำรเพ่ิมผลผลิตข้ำวให้เกษตรกรในพ้ืนที่ต ำบล
บ้ำนต๋อม  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
พ.ศ.2565 หน้ำ  9  ล ำดับที่  1   
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดหำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกัน
และก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์  อำหำรสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์
สัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ วัสดุเพำะช ำฯลฯ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 70,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรป้องกันก ำจัดผักตบชวำและวัชพืช
ในเขตพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนต๋อมและกว๊ำนพะเยำ  
ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มำตรำ 16 และมำตรำ 17 ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 13 ล ำดับที่  1   
 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคุ้มครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น กำรส่งเสริม สนับสนุน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  ตำมหนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1470   
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560และหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 1425  
ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้ำ 14  ล ำดับที่ 2   
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

103,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

600,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,146,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,732,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เงินสํารองจ่าย 700,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

960,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

441,210

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

61,810

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

360,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 1/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

103,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

600,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21,146,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,732,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 570,000

เงินสํารองจ่าย 700,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

960,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

441,210

เงินบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

61,810

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

360,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 2/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

8,269,860 705,720 1,881,240 1,972,200 422,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

242,400 134,400 91,200

เงินประจําตําแหน่ง 290,400 103,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินช่วยค่าทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

725,760

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

180,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,360

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

275,040 2,988,960 249,360 16,765,020

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

115,200 583,200

เงินประจําตําแหน่ง 145,200 538,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 609,840 578,400 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 48,000 24,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 50,000 120,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าเช่าบ้าน 480,000 84,000 48,000 180,000 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

32,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

137,600 9,600 24,000 29,800 4,800

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,465,000 990,000 470,000 640,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,000 1,890,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

5,000 137,000

เงินวิทยฐานะ 176,400

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 240,000

ค่าเบี้ยประชุม 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000

ค่าเช่าบ้าน 300,000 48,000 1,200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

32,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

80,000 4,800 290,600

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้ได้รับบํานาญ

25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ 600,000 4,165,000

ค่าเช่าครุภัณฑ์สํานักงาน 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

170,000 10,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
บริการต่างๆ

30,000 15,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  Ltax-GIS 
และ Ltax-3000 V.4

300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

260,000 30,000 50,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

170,000 10,000 40,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

10,000 190,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
บริการต่างๆ

15,000 60,000

โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  Ltax-GIS 
และ Ltax-3000 V.4

300,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

90,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย

5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

45,000 415,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 20,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 275,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 290,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

20,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลตําบล
บ้านต๋อม

15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800,000 1,290,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

15,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า

20,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์ อป
พร.เทศบาลตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลบ้านต๋อม

20,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

785,650

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

7,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

20,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ควบคุม และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

80,000

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

3,000,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

20,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

785,650

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบคุณภาพน้ํา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

7,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคต่างๆ

20,000

โครงการพ่นหมอกควัน
ควบคุม และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

80,000

ค่ากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

3,000,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่
ตําบลบ้านต๋อม

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๋อม

20,000

โครงการบริการ
ประชาชนด้วยระบบสื่อ
สารออนไลน์ (ดิจิทัล)

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนกลุ่ม
เปราะบางตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
อบรมพัฒนา เพิ่มทักษะ 
และการนําใช้พลังงาน
ทดแทน (พลังงานแสง
อาทิตย์)

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 13/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นท้องที่
ตําบลบ้านต๋อม

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาสตรีตําบล
บ้านต๋อม

20,000

โครงการบริการ
ประชาชนด้วยระบบสื่อ
สารออนไลน์ (ดิจิทัล)

20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนกลุ่ม
เปราะบางตําบลบ้าน
ต๋อม

30,000

โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE

10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ 
อบรมพัฒนา เพิ่มทักษะ 
และการนําใช้พลังงาน
ทดแทน (พลังงานแสง
อาทิตย์)

30,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 14/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

โครงการแข่งขันกีฬา

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

ค่าติดตั้งไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการสิ่งแวด
ล้อม

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 260,000 20,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 930,972 25,000

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 15/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอย
กระทง

100,000 100,000

โครงการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
สอบแนวเขตและที่ดิน
สาธารณประโยชน์

20,000 20,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้า 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านการ
เพิ่มผลผลิตข้าว

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
กําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการสิ่งแวด
ล้อม

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 330,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 205,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,015,972
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 220,000 30,000 20,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:56:46 หน้า : 17/20
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 130,000 160,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 90,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 459,778 1,159,778

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 310,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000

วัสดุการเกษตร 10,000 30,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 350,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่า
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

12,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,293,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

360,000

อุดหนุนโครงการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

รวม 28,689,420 17,145,580 2,834,160 6,046,662 4,483,400 487,440 3,880,000 140,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566

12,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,293,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

360,000

อุดหนุนโครงการวาง
และจัดทําผังเมืองรวม
เมืองพะเยา (ปรับปรุง
ครั้งที่ 3) อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา

100,000 100,000

รวม 495,040 6,376,138 422,160 71,000,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลบานตอม
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา



170

งบเฉพาะการ  

    ประเภทกิจการประปา  กิจการประปา

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่27  กรกฎาคม พ.ศ.2565

     รายรับจริง จ านวน              902,336.46   บาท    

     รายจา่ยจริง จ านวน              472,178.49   บาท    

     ก าไรสะสม จ านวน                       0.00   บาท    

     เงินสะสม จ านวน              523,535.85   บาท    

     ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน                       0.00   บาท    

     กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน                       0.00   บาท    

     ยมืเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน                       0.00   บาท    

     เงินฝากธนาคาร จ านวน              946,972.68   บาท    

     ทรัพยรั์บจ าน า จ านวน                       0.00   บาท    
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

หมวดรายได้

ค่าจ้าหนา่ยน า้จากมาตรน า้ 478,276.00     444,451.00    470,000.00    470,000.00    

ดอกเบี ย

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 3,209.75         1,680.40        3,000.00        3,000.00        

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร

เงินสนบัสนนุจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 500,000.00     600,000.00    600,000.00    600,000.00    

รายได้อื่นๆ -                5,000.00        5,000.00        

ผลประโยชน์อื่น

ค่าธรรมเนยีม 5,200.00         

รวมรายรับ 986,685.75    1,046,131.40 1,078,000.00 1,078,000.00 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

2563 2564 2565 2566

งบกลาง 8,160.00         13,740.00      14,340.00      14,340.00      

งบบคุลากร -                -               -               -               

งบด้าเนนิงาน 863,576.25     832,914.53    1,063,660.00  1,063,660.00  

งบลงทุน -                -               -               -               

งบเงินอุดหนนุ -                -               -               -               

งบรายจ่ายอื่น (ค่าเส่ือม) -                10,840.00      -               -               

รวมรายจ่าย 871,736.25    857,494.53   1,078,000.00 1,078,000.00 

ค าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลบา้นตอ๋ม

อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,078,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 1,078,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 470,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

ดอกเบี้ย รวม 3,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่่ลวงมาแล้ว

เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

รายได้อื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ลวงมาแล้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,078,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 14,340 บาท

งบกลาง รวม 14,340 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 14,340 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 14,340 บาท

เพื่อจ่ายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในอัตราร้อยละสามของประมาณการรายรับทั่วไป (ไม่รวม
รายได้จากเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําป สมทบเข้า
เปนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563  และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  ที่  มท 0808.5/ว 22  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2564

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,063,660 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน 250,000  บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลและจัดเก็บรายได้จากกิจการ
ประปาในความดูแลของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลบ้านต๋อม

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 324,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ  ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร แบบพิมพ์ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์  สายไฟ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูน ทราย ท่อ
น้ํา  อุปกรณ์ประปาฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 24/8/2565  10:58:42 หน้า : 2/3
163

Lenovo
Rectangle



วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในการ
บริหารจัดการระบบประปา  เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 389,660 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 389,660 บาท

เพื่อจ่ายเปนค่าไฟฟ้าสําหรับโรงสูบน้ําประปาที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลตําบลบ้านต๋อม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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