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ประกาศเทศบาลต าบลยอด 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

....................................................................... 

ด้วย สภาเทศบาลต าบลยอด ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  
2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และให้นายกเทศมนตรีต าบลยอดลงนามประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป ตามหนังสืออ าเภอสองแคว ที่ นน 
0023.20/1561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖3 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ.2๕6๒  เทศบาลต าบลยอด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้ในการ
บริหารราชการท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 

                                                                         (นายเชิดศักดิ์  ภิมาล) 
                               นายกเทศมนตรีต าบลยอด 

 
 
 

 
 
 
 



วันท่ีเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2564 
เทศบาลต าบล ยอด 

 
138 หมู ่3   ซอย -  ถนน -  แขวง/ต าบล  ยอด 

เขต/อ าเภอ  สองแคว  จังหวัดน่าน 55160 
 

เบอรโ์ทรศัพท ์0 5405 0131 

เบอรโ์ทรศัพท ์0 5405 0132 
 

พ้ืนที่ 
พ้ืนที่รับผดิชอบทัง้หมด 105.2 ตารางกิโลเมตร 

 
ประชากร 

ประชากรทัง้หมด   2,804  คน 

      ชาย   1,474  คน 

       หญิง  1,330  คน 

 

 
          ข้อมูล ณ วนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

   

   

    

ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลยอด 

อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

  

 
 
 



 
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
             ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลยอด 

     

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลยอด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลยอดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลยอด จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 57,181,682.79 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 69,037,447.25 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 15,075,110.83 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ 

รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 โครงการ รวม 

5,740,000.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 29,585,242.91 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 18,910.38 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 127,539.70 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 470,452.93 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 



   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 64,900.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,490,287.90 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,413,152.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 39,354.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 21,290,388.30 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 4,838,018.40 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 9,111,213.52 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,134,676.38 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,254,780.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 951,700.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 39,354.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,372,180.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

              

 
 
 
 
 
 
 



 
 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลยอด 

อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 
    

1. รำยรับ    

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 18,910.38 105,100.00 105,400.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

127,539.70 137,200.00 136,400.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 470,452.93 350,000.00 350,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 64,900.00 80,200.00 80,600.00 

  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 681,803.01 672,500.00 672,400.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,490,287.90 15,327,500.00 15,327,600.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,490,287.90 15,327,500.00 15,327,600.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,413,152.00 17,000,000.00 17,000,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15,413,152.00 17,000,000.00 17,000,000.00 

รวม 29,585,242.91 33,000,000.00 33,000,000.00 

 

 
 
 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลยอด 

อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 
 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 4,838,018.40 5,383,836.00 6,432,242.00 

  งบบุคลากร 9,111,213.52 12,791,224.00 13,565,200.00 

  งบด าเนินงาน 4,134,676.38 7,798,740.00 8,557,858.00 

  งบลงทุน 2,254,780.00 6,021,200.00 3,155,700.00 

  งบเงินอุดหนุน 951,700.00 985,000.00 1,289,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 0.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 21,290,388.30 33,000,000.00 33,000,000.00 

      

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  

    

    

ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบำลต ำบลยอด 

อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 
    

     

 
 
 



        

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลยอด 
อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 

        

      ด้ำน รวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,962,680 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,034,140 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,833,778 

  แผนงานสาธารณสุข 378,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 284,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 299,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 554,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,827,040 

  แผนงานการเกษตร 204,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 20,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 6,432,242 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 33,000,000 
 

 
 
 

           

หน้า : 1/1 

             



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
เทศบาลต าบลยอด 

อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 
   

             แผนงำนงบกลำง 
                       งำน 

งบกลำง รวม        งบ   

           

             

       งบกลำง 6,432,242 6,432,242 

           งบกลาง 6,432,242 6,432,242 

                                 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
                       งำน 

งำนบริหำรทั่วไป 
งำนวำงแผนสถิติและ

วิชำกำร 
งำนบริหำรงำนคลัง 

งำนควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบ

ภำยใน 
รวม  งบ   

     

       

 งบบุคลำกร 5,022,480 402,720 1,857,100 253,680 7,535,980 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,397,840 402,720 1,857,100 253,680 4,911,340 

 งบด ำเนินงำน 1,792,500 67,000 452,000 42,000 2,353,500 

     ค่าตอบแทน 362,500 42,000 167,000 42,000 613,500 

     ค่าใช้สอย 874,000 25,000 185,000 0 1,084,000 

     ค่าวัสดุ 375,000 0 100,000 0 475,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 181,000 0 0 0 181,000 

 



งบลงทุน 73,200 0 0 0 73,200 

     ค่าครุภัณฑ์ 73,200 0 0 0 73,200 

 รวม 6,888,180 469,720 2,309,100 295,680 9,962,680 

              แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
                       งำน งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

งำนจรำจร รวม     งบ   

        

          

    งบบุคลำกร 407,400 405,840 0 813,240 

        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 407,400 405,840 0 813,240 

    งบด ำเนินงำน 178,800 952,800 35,000 1,166,600 

        ค่าตอบแทน 63,800 63,000 0 126,800 

        ค่าใช้สอย 115,000 679,800 35,000 829,800 

        ค่าวัสดุ 0 210,000 0 210,000 

    งบลงทุน 0 4,300 0 4,300 

        ค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 0 4,300 

    งบเงินอุดหนุน 0 50,000 0 50,000 

        เงินอุดหนุน 0 50,000 0 50,000 

    รวม 586,200 1,412,940 35,000 2,034,140 

                 แผนงำนกำรศึกษำ 
                       งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนระดับก่อนวัยเรียน รวม 

     งบ   

     



    เกี่ยวกับกำรศึกษำ และประถมศึกษำ 
           

     งบบุคลำกร 910,800 2,543,760 3,454,560 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 910,800 2,543,760 3,454,560 

     งบด ำเนินงำน 375,000 2,093,318 2,468,318 

         ค่าตอบแทน 115,000 30,000 145,000 

         ค่าใช้สอย 210,000 1,282,050 1,492,050 

         ค่าวัสดุ 50,000 719,268 769,268 

         ค่าสาธารณูปโภค 0 62,000 62,000 

     งบลงทุน 0 66,700 66,700 

         ค่าครุภัณฑ์ 0 66,700 66,700 

     งบเงินอุดหนุน 0 844,200 844,200 

         เงินอุดหนุน 0 844,200 844,200 

     รวม 1,285,800 5,547,978 6,833,778 

                  แผนงำนสำธำรณสุข 
                       งำน งำนบริกำร

สำธำรณสุขและงำน
สำธำรณสุขอื่น 

รวม        งบ   

           

             

       งบด ำเนินงำน 258,000 258,000 

           ค่าตอบแทน 120,000 120,000 

           ค่าใช้สอย 32,000 32,000 

       



    ค่าวัสดุ 106,000 106,000 

       งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 

           เงินอุดหนุน 120,000 120,000 

       รวม 378,000 378,000 

                    แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
                       งำน งำนสวัสดิกำรสังคม

และสังคมสงเครำะห์ 
รวม        งบ   

           

             

       งบบุคลำกร 244,320 244,320 

           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 244,320 244,320 

       งบด ำเนินงำน 40,000 40,000 

           ค่าตอบแทน 2,000 2,000 

           ค่าใช้สอย 34,000 34,000 

           ค่าวัสดุ 4,000 4,000 

       รวม 284,320 284,320 

                    แผนงำนเคหะและชุมชน 
                       งำน 

งำนไฟฟ้ำและประปำ 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
รวม      งบ   

         

           

     งบด ำเนินงำน 0 100,000 100,000 

         ค่าใช้สอย 0 100,000 100,000 

     



งบเงินอุดหนุน 199,800 0 199,800 

         เงินอุดหนุน 199,800 0 199,800 

     รวม 199,800 100,000 299,800 

                  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
                       งำน งำนส่งเสริมและ

สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

รวม        งบ   

           

             

       งบด ำเนินงำน 170,000 170,000 

           ค่าใช้สอย 170,000 170,000 

       รวม 170,000 170,000 

                    แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
                       งำน 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งำนวิชำกำรวำงแผน
และส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยว 
รวม     งบ   

        

          

    งบด ำเนินงำน 40,000 355,000 84,000 479,000 

        ค่าใช้สอย 40,000 355,000 84,000 479,000 

    งบเงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000 

        เงินอุดหนุน 0 75,000 0 75,000 

    รวม 40,000 430,000 84,000 554,000 

                 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
                       งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนก่อสร้ำง รวม 

     



งบ   เกี่ยวกับอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

         

           

     งบบุคลำกร 495,720 1,021,380 1,517,100 

         เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 495,720 1,021,380 1,517,100 

     งบด ำเนินงำน 1,109,440 189,000 1,298,440 

         ค่าตอบแทน 41,000 89,000 130,000 

         ค่าใช้สอย 869,000 100,000 969,000 

         ค่าวัสดุ 199,440 0 199,440 

     งบลงทุน 7,500 3,004,000 3,011,500 

         ค่าครุภัณฑ์ 7,500 659,000 666,500 

         ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,345,000 2,345,000 

     รวม 1,612,660 4,214,380 5,827,040 

                  แผนงำนกำรเกษตร 
                       งำน งำนส่งเสริม

กำรเกษตร 
งำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

รวม      งบ   

         

           

     งบด ำเนินงำน 94,000 110,000 204,000 

         ค่าใช้สอย 94,000 105,000 199,000 

         ค่าวัสดุ 0 5,000 5,000 

     รวม 94,000 110,000 204,000 

                  แผนงำนกำรพำณิชย์ 
                   



    งำน 
งำนกิจกำรประปำ รวม        งบ   

           

             

       งบด ำเนินงำน 20,000 20,000 

           ค่าใช้สอย 20,000 20,000 

       รวม 20,000 20,000 

        

 
 
 
 



เทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เทศบำลต ำบลยอด 
อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลต าบลยอด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 
บาท 

 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,962,680 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,034,140 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 6,833,778 

  แผนงานสาธารณสุข 378,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 284,320 

  แผนงานเคหะและชุมชน 299,800 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 170,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 554,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,827,040 

  แผนงานการเกษตร 204,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 20,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 6,432,242 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 33,000,000 



 



                       

        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลยอด 
อ าเภอสองแคว   จังหวัดน่าน 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 6,432,242 บาท 

  
งบกลาง รวม 6,432,242 บาท 

   
งบกลาง รวม 6,432,242 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 110,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและลาคลอด ฯลฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยค านวณในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง แยกเป็น 
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาล ต้ัง
ไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลยอด  
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างเทศบาลตั้ง
ไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
-หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2561 เพ่ือคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย
ตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้างโดย
ค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งปี (มกราคม-

      



ธันวาคม) ค านวณจากค่าจ้างตั้งแต่วันที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 3,954,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลยอด ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับ
ผู้สูงอายุ จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท  
(2) ผู้สูงอายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท  
(3) ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท  
(4) ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2  
พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ล าดับ
ที ่1 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,320,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงความจ านงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลต าบล
ยอดแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี คน
ละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2563 โดยใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้พิการ และตามการ
คาดการณ์ว่าจะมีผู้พิการมาลงทะเบียนเพ่ิมขึ้น จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ล าดับ
ที ่2 

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งของผู้อุปการะเลี้ยง
ดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน จ านวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548            
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 173 ล าดับ
ที ่3 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 333,245 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก
ใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  

      



0808.2/ว3892 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท  
0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

    
ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ใน
อัตราร้อยละ เศษ 1 ส่วน 6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมาไม่รวมเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ่ายขาดเงินสะสมและเงินกู้  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 479,997 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยค านวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี และมิให้น ารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
ค านวณ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

      

    
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 21 ล าดับ 2 

      

    
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบ
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมบท 1 ส่วน และรัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดย
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจ านวนเท่าที่ประชาชน
จ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไป
ด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

      



ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุข
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ และสร้างหลักประกันความม่ันคง
ของชุมชนฐานราก ฟ้ืนฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 21 ล าดับ 1 

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงานเทศบาลซึ่งถึงแก่ความตาย
ในขณะด ารงต าแหน่ง 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

      

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎีกา การจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษ
ในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.3/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 



 
งานบริหารทั่วไป รวม 6,888,180 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,022,480 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 
แยกรายละเอียด ดังนี้      
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 27,600 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดือน 
-ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาลรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีแล้ว
มาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ของ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล  
พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ.2557 แยก
รายละเอียด ดังนี้   
(1) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี จ านวน 
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี จ านวน 
2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
-ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณที่

      



แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2557 แยกรายละเอียดดังนี้   
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
-ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมาไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุน ทุกประเภท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2557 แยกรายละเอียดดังนี้   
(1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 
1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน 

      



(2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา 
ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จ านวน 12 เดือน 
-ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมาท้ังนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา รอง
ประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2557 แยกรายละเอียดดังนี้  
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 
อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จ านวน 12 เดือน 
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 
อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน 
-ตั้งตามเกณฑ์รายได้ของเทศบาล รายได้จริงของปีงบประมาณที่
แล้วมาท้ังนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,397,840 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,692,480 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

      



(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา 
(4) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ให้ได้รับจ านวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-
2566 ดังนี้   
(1) จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2564(ส านักปลัด) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2559 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 441,360 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา 
(2) พนักงานขับรถยนต์ ประเภทพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  
(3) นักการภารโรง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ฉบับที ่3 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 (ส านักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,792,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 362,500 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 122,500 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่า
พาหนะ  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการ
สอบแข่งขัน คัดเลือก ค่าการตรวจค าตอบ หรือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2558 จ านวน 120,000 บาท 

      



(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น บุคคล
หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ จ านวน 2,500 บาท (ส านักปลัด) 

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาที่ด ารงต าแหน่งรอง
ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯ หรือเพ่ือจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 210,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก       



ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (ส านักปลัด) 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบก าหนด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 874,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 309,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลยอด โดยจ้างหน่วยงานอิสระ
ภายนอก องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับริการ ตามมิติการประเมิน
ที ่ก.จ. ก.ท หรือ ก.อบต.ก าหนด จ านวน 15,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 212 ล าดับ
ที ่3  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดท าเว็บไซด์ โครงการจัดท าเว็บไซด์
ของเทศบาลต าบลยอด จ านวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

      



2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 32 ล าดับ 2  
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ จ านวน 1 คน จ านวน 90,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 215 ล าดับ
ที ่14  
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานบันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน จ านวน 
90,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 216 ล าดับ
ที ่21  
(5) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการเก็บขยะ 2 ข้างทาง จ านวน 1 คน จ านวน  
84,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 30 ล าดับ 1 
(6) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ จ้าง
เหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน และค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลยอด ฯลฯ จ านวน 10,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

        
 

      

    
ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ รถ
ส่วนกลาง รถประจ าต าแหน่ง รถรับรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ส านักปลัด) 

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 110,000 บาท 

      
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น  

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
      



หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท า
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ ป้าย หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือกิจการของ
เทศบาล ฯลฯ จ านวน 20,000 บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล จ านวน 5,000 บาท 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่ตั้งส านักงาน
เทศบาล ค านวณตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 จ านวน 25,000 บาท 
(4) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในงานราชการของ
เทศบาล จ านวน 60,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริกการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ส านัก
ปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรอง จ านวน 10,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ส าหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม รวมถึงผู้
เข้าตรวจราชการต่างๆ ฯลฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ จ านวน 20,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ เช่น การประชุม
ประจ าเดือนในหน่วยงาน การประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของ

      



กระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งของเทศบาล การประชุมสภา
เทศบาล หรือการประชุมของคณะกรรมการที่สภาเทศบาล
ตั้งขึ้น การประชุมระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน รวมถึงการประชุมกรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ประชุม รวมทั้ง
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จัดประชุมราชการ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของเทศบาล ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
0766 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จ านวน 10,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี การเตรียมการ
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรม
วงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี งานพิธีการต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็น
กรณีพิเศษ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน
พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้หรือพวงมาลา ที่ใช้ใน
การจัดงานในวันส าคัญ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ต่างๆ การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ เครื่องทองน้อย กระถางธูป เชิง
เทียน แจกัน เครื่องไทยธรรม ผ้าแพร ธงชาต ิธงตราสัญลักษณ์
ประจ าพระองค์ฯป้ายตราสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายา
ลักษณ์ ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว
0766 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563(ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2565 จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “การจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ปี 2565”  
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็น ชอบ
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุก
ป ีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 150,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
      



เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนดฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้น าท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2565 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศ การอบรมเพืื่อ
เพ่ิมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น า
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นในศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เช่น เพ่ือจ่าย
เป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาล ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา้ 215 ล าดับ
ที ่15 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น (การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์บรรทุก
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
แปลงลบกระดานด า ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วสัดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส ์เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      



-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด 
ถาด แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ที่นอ
นา กระติกน้ าร้อน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชดุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      



-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวด าที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้

      



ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 181,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 120,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่าย

ที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล
ต าบลยอด (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลต าบลยอด (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ในกิจการของเทศบาลต าบล
ยอด (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (ส านักปลัด)  

      



   
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 6,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง
(ระบบ CLOUD, HOSTING) และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ ฯลฯ (ส านักปลัด) 

      

  
งบลงทุน รวม 73,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 73,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอ้ี จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนายกเทศมนตรี 
จ านวน 1 ตัว ดังนี้ 
-เป็นเก้าอ้ีนั่งแบบพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร  
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม พ.ศ.2564  
-ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่
มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องท างานของ
นายกเทศมนตรีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
(2) เหตุผลความจ าเป็น : ทดแทนของเดิมที่ช ารุด  
(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นายกเทศมนตรีมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ส านักปลัด) 

      

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 41,400 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน
กระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 6 หลัง 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
-ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็น

      



ระเบียบเรียบร้อย  
(2) เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากตู้เก็บเอกสารที่มี ไม่เพียงพอต่อ
การเก็บรักษาเอกสารของทางราชการ 
(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เอกสารของทางราชการถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดการสูญหาย 
(ส านักปลัด) 

    
โต๊ะท างานและเก้าอ้ี จ านวน 21,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีส าหรับรอง
นายกเทศมนตรี 2 คน รวมจ านวน 2 ชุด ดังนี้ 
-โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต มีลิ้นชักด้านซ้ายและด้านขวา พร้อม
กุญแจล็อค  
-เก้าอ้ีนั่งแบบพนักพิงสูงส าหรับผู้บริหาร  
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
-ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการปรับปรุงห้องท างานของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
(2) เหตุผลความจ าเป็น : ทดแทนของเดิมที่ช ารุด  
(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : คณะผู้บริหารมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
(ส านักปลัด) 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ส านักปลัด) 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 469,720 บาท 



  
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 402,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 402,720 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 67,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลยอด จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลยอด   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 216  ล าดับที่ 19 (ส านักปลัด) 

      



    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการ
ด าเนินงาน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น การจัดประชุมประชาคม ประชุมคณะกรรมการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 215 ล าดับ
ที ่18 (ส านักปลัด) 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,309,100 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,857,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,857,100 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,523,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
(5) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559(กองคลัง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

      



น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2559 (กองคลัง) 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 225,600 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา  
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558(กอง
คลัง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 452,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กอง
คลัง) 

      



   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 132,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(
กองคลัง) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองคลัง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ส าเนาแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าจัด ท าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือ ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง

      



หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ จ้าง
เหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน  และค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลยอด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลงวันที ่22 มีนาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริกการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(กองคลัง) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 65,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (กองคลัง) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองคลัง) 

      



    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 32 ล าดับ 1 (กองคลัง) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (การซ่อมปกติ
และการซ่อมกลาง) เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564  (กองคลัง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
แปลงลบกระดานด า ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองคลัง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองคลัง) 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 295,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 253,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 253,680 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 253,680 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จ านวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-
2566 จ านวน 12 เดอืน ดังนี้ 
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง

      



วันที่ 2 มีนาคม 2559 

  
งบด าเนินงาน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบ 
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 586,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 407,400 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 407,400 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 389,400 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

      



น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2559 (ส านักปลัด) 

  
งบด าเนินงาน รวม 178,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 63,800 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 58,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(
ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ จ้าง
เหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน  และค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลยอดฯลฯ 

      



-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้   
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือกิจการของ
เทศบาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 35,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มี
ความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้า
รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      



ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,412,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 405,840 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 405,840 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 285,840 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน

      



เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558(
ส านักปลัด) 

  
งบด าเนินงาน รวม 952,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
2560 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 679,800 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 394,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดตั้ง
หน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 2 คน จ านวน 196,800 บาท และเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นในโครงการฯ เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครอปพร.
ปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่า
เวชภัณฑ์และยา ฯลฯ จ านวน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 208  ล าดับที่ 13  

      



(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถบรรทุกเอกประสงค์(รถบรรทุก
น้ า) จ านวน 1 คน จ านวน 84,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 208  ล าดับที่ 14 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถกู้ภัยเอกประสงค์(รถกู้ชีพกู้ภัยขนาด
กลาง) จ านวน 1 คน จ านวน 84,000 บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 208  ล าดับที่ 15 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ จ้าง
เหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน และค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลยอด ฯลฯ 10,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1627 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
4044 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริกการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ส านัก
ปลัด) 

        
 

      

    
ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ รถ
ส่วนกลาง รถประจ าต าแหน่ง รถรับรอง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ส านักปลัด) 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน 
อปพร.ประจ าปี 2565 ศูนย์ อปพร.กลาง ได้ก าหนดให้
วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร.  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 34 ล าดับ 2 (ส านักปลัด) 

      

    
การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ส าหรบัการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวน
แห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน  
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว2989 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 31 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมหรือมีค าสั่งให้
เดินทางไปราชการให้กับสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากสมาชิก อปพร.ได้รับค าสั่งจาก
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อ านวยการ
ศูนย ์อปพร. เทศบาลให้ไปปฏิบัติงานได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นระดับ 1 หรือระดับปฏิบัติงาน เว้นแต่ ผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการเบิกได้ในระดับสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการ (เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าอาหาร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      



ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่2/2563 หน้า 2 ล าดับที่ 1 (ส านักปลัด) 

    
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนด้านกู้
ชีพ-กู้ภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ และ อปพร. ทต.ยอด 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกู้ชีพ-
กู้ภัยและ อปพร. ทต.ยอด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าอาหาร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 34 ล าดับ 3 (ส านักปลัด) 

      

    
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ
เทศบาลต าบลยอด เช่น การฝึกอบรมเครือข่ายแกนน าเยาวชนต้าน
ยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
,โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โครงการเยาวชนต้นแบบ
ต้านยาเสพติด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 175 ล าดับ
ที ่2 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ,ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน (การซ่อมปกติและการซ่อม
กลาง) เช่น รถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) รถบรรทุกน้ า รถยนต์กู้ชีพ
กู้ภัยขนาดกลาง ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
      



รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชดุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัว
เทยีน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564(
ส านักปลัด) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามัน
จารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564(
ส านักปลัด) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บ

      



เชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส าลีและผ้าพันแผล เวชภณัฑ์ 
แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน ถุงมือ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564(
ส านักปลัด) 

  
งบลงทุน รวม 4,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(ส านักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการสถานที่กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจ าปี

จ านวน 50,000 บาท 



งบประมาณ พ.ศ.2565 

      

  -เพ่ืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ตามโครงการ
สถานที่กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
-เป็นไปตามหนังสืออ าเภอสองแคว ที่ นน 0023.20/ว679 ลง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 22 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

 
งานจราจร รวม 35,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการขับขี่ปลอดภัย จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี่ปลอดภัย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าอาหาร ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 33 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม

      



ถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 209 ล าดับ
ที ่22 (ส านักปลัด) 

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 209  ล าดับที่ 23 (ส านักปลัด) 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,285,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 910,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 910,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 880,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จ านวน 1 อัตรา   
(3) นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559(กองการศึกษา) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จ านวน 1 อัตรา   

      



-เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลงวันที่ 4
เมษายน 2559 (กองการศึกษา) 

  
งบด าเนินงาน รวม 375,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(กองการศึกษา) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 102,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(
กองการศึกษา) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 3,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549   
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

      



การศึกษาและค่าเล่าเรียน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองการศึกษา) 

   
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือกิจการของ
เทศบาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 70,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      



เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (กองการศึกษา) 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 40,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557(กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส จ านวน 35,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบ ารุง ค่า
หน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตามท่ี
สถาบันการศึกษาก าหนดแต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาท ใน
พ้ืนที่เทศบาล 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือนักเรียน จ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาล
ต าบลยอด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 23 ล าดับ 1 (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษา
หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน (การซ่อมปกติและการซ่อม
กลาง) เช่น คอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
ยอด รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยอด ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ

      



ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
แปลงลบกระดานด า ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองการศึกษา) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองการศึกษา) 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,547,978 บาท 



  
งบบุคลากร รวม 2,543,760 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,543,760 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,648,560 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเลื่อนเงินเดือนของ
พนักงานครูเทศบาล จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามพระราชญัตติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 126,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ช านาญการ ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 685,200 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ดูแลเด็ก ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา 
(2) ผู้ดูแลเด็ก ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้

      



พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558(กอง
การศึกษา) 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,093,318 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาลที่
มีสิทธิได้ตามระเบียบก าหนด  
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว
257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,282,050 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 174,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล จ านวน 1 คน จ านวน 90,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 218 ล าดับ
ที ่1 (กองการศึกษา)  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถยนต์รับส่งนักเรียน ศพด.ต าบล
ยอด จ านวน 1 คน จ านวน 84,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ล าดับ
ที ่16 (กองการศึกษา) 

      



    
ค่าเบี้ยประกัน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ รถ
ส่วนกลาง รถประจ าต าแหน่ง รถรับรอง ฯลฯ ครุภัณฑ์  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (กองการศึกษา) 

      

    
ค่าสนับสนุนรถรับ–ส่งนักเรียนในพ้ืนที่ต าบลยอด จ านวน 112,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนรถรับ–ส่งนักเรียนในพ้ืนที่ต าบล
ยอด รายละเอียดดังนี้    
(1) บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ จ านวน 11,000 บาท  
(2) บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ จ านวน 12,000 บาท  
(3) บ้านผาหลัก ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ จ านวน 19,000 บาท  
(4) บ้านยอด ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ จ านวน 10,000 บาท  
(5) บ้านผาสิงห์ ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก จ านวน 10,000 บาท  
(6) บ้านยอด ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก จ านวน 13,000 บาท  
(7) บ้านปางส้าน ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก จ านวน 8,000 บาท  
(8) บ้านสะเกิน ถึง โรงเรียนไตรเขตฯ จ านวน 17,000 บาท  
(9) บ้านน้ าเกาะ ถึง โรงเรียนบ้านผาหลัก จ านวน 12,000 บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 153 ล าดับ
ที ่1 (กองการศึกษา)   

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลยอด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ล าดับ
ที ่15 (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 941,050 บาท 

      
  -เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลยอด แยกเป็น 
(1) ค่าอาหารกลางวัน  

      



-เพ่ือสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบลยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะ
เกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
หลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 
118 คนๆละ 21 บาท/คน จ านวน 245 วัน (ประมาณการจาก
จ านวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมีการโอนย้ายระหว่าง
ปีการศึกษา) จ านวน 607,110 บาท  
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  
-เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (อายุ 2-5 ปี) 
โดยน าไปจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุส านักงาน เครื่องเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็กต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 118 คนๆละ 1,700 บาท 
/คน/ปี (ประมาณการจากจ านวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมีการโอนย้ายระหว่างปี
การศึกษา) เป็นเงิน 200,600 บาท 
(3) ค่าหนังสือเรียน  
-เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 118 คนๆละ 200 บาท/คน/ปี 
(ประมาณการจากจ านวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมี
การโอนย้ายระหว่างปีการศึกษา)เป็นเงิน 23,600 บาท  
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
-เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 118 คนๆละ 200 บาท/คน/ปี 
(ประมาณการจากจ านวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมี
การโอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) เป็นเงิน 23,600 บาท 
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
-เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล



ยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 118 คนๆละ 300 บาท/คน/ปี 
(ประมาณการจากจ านวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  

      

  หรือมีการโอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) เป็นเงิน 35,400 บาท  
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ยอด ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
สิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าเกาะ รวม 6 แห่ง จ านวน 118 คนๆละ 430 บาท/คน/ปี 
(ประมาณการจากจ านวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมี
การโอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) เป็นเงิน 50,740 บาท  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 24 ล าดับ 2 (กองการศึกษา) 

      

    
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยชุมชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสายใยชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2565 เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า153 ล าดับ
ที ่6 (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 719,268 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 619,268 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจ าแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด มุง้ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วย

      



ชาม ช้อนส้อม ที่นอนา กระติกน้ าร้อน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน อาหารเสริมนม ฯลฯ แยกเป็น  
(1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8,000 บาท 
 
(2) อาหารเสริม(นม) จ านวน 611,268 บาท แยกเป็น 
2.1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล จ านวน 226,112 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาล จ านวน 118 คน ในอัตราคน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะ
เกิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยอด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผา
หลัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางส้าน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ า
เกาะ รวม 6 ศูนย์ (ประมาณการจากจ านวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมีการโอนย้ายระหว่างปี
การศึกษา/เหตุผลอ่ืนๆ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 24 ล าดับ 3 (กองการศึกษา) 
2.2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 
จ านวน 385,156 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.) จ านวน 201 คน ในอัตราคน
ละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ดังนี้ โรงเรียนบ้านสะเกิน โรงเรียน
บ้านผาหลัก โรงเรียนบ้านปางส้าน และโรงเรียนบ้านผาสิงห์ รวม
จ านวน 4 โรงเรียน (ประมาณการจากจ านวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมีการโอนย้ายระหว่างปี
การศึกษา/เหตุผลอ่ืนๆ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 25 ล าดับ 5 (กองการศึกษา) 

        
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น กุญแจเลื่อน กระจก
โค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก เพลา ฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองการศึกษา) 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองการศึกษา) 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในสังกัด

เทศบาลต าบลยอด (กองการศึกษา) 
      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 12,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและ ค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส(กองการศึกษา) 

      

  
งบลงทุน รวม 66,700 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 66,700 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 12,900 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(กองการศึกษา) 

      

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 7,800 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่

      



น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
(กองการศึกษา) 

    
ชุดอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในส านักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

จ านวน 46,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายใน
ส านักงาน ราคา 3,000 บาท จ านวน 8 ตัว รวมเป็นเงิน
จ านวน 24,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
-มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
-ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) ส าหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่า
ความเข้มของแสง 0 LUX ได้ 
-มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
-สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
-สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงอย่างน้อย 2 แหล่ง 
-สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
-สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) Ipv4 ได้เป็นอย่างน้อย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ether
net) ในช่องเดียวกันได้ 
-สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, “NTP หรือ SNTP” , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
(2) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพืน้ฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โดยเฉพาะ 

      



-สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
-ได้รับมาตรฐาน Onvif 
(Open Network Video Interface Forum) 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ether
net) ในช่องเดียวกันได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
-สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel 
-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS, 
SMTP, “NTP หรือ SNTP, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ 
(Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ความจุรวมไม่น้อย
กว่า 8 TB 

      

  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
-สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) Ipv4 และ Ipv6 ได ้
-ต้อง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Progr
amming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
-สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
เครือข่ายได้ 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มี
คุณภาพ 
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 36 ล าดับ 2 (กองการศึกษา) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 844,200 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 844,200 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนสังกัดส านักงาน จ านวน 844,200 บาท 



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลยอด เป็นค่า
สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเกิน โรงเรียน
บ้านผาหลัก โรงเรียนบ้านปางส้าน และโรงเรียนบ้านผาสิงห์ รวม
จ านวน 4 โรงเรียน จ านวน 201 คนๆ
ละ 21 บาท จ านวน 200 วัน เป็นเงิน
จ านวน 844,200 บาท (ประมาณการจากจ านวน
เด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือมีการโอนย้ายระหว่างปี
การศึกษา/เหตุผลอ่ืนๆ) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 25 ล าดับ 4 (กองการศึกษา) 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 378,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 258,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะ
ยาว และ ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 27 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 32,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม
จ านวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง ของการส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว

      



3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 168  ล าดับที่ 25,26 (ส านักปลัด) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ต าบลยอด    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ล าดับ
ที ่6 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 106,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุ
คงทน และวัสดุสิ้นเปลือง) เชน่ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ทรายอะ
เบส น้ ายาเคมีก าจัดยุงลายและแมลง และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ฯลฯ ตั้งไว้ 90,000 บาท   
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 165 ล าดับที่ 1,2,3 (ส านักปลัด) 
 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตามจ านวนประชากรสุนัข/
แมว ทั้งท่ีมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของจากการส ารวจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งหลักฐานการส ารวจให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 16,000 บาท   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 165 ล าดับ
ที ่1 (ส านักปลัด) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       



    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 120,000 บาท 

      

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1-6 หมู่บ้านละ 20,000 บาท  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ เช่น โครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 133,137,139,143,147,151 ล าดับที่ 1-3 (ส านักปลัด) 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 284,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 244,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 244,320 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 244,320 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปีปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้งจ่าย
ไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (ส านักปลัด) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(ส านักปลัด) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 34,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้   
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมต่างๆ ฯลฯ 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือกิจการของ
เทศบาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส านักปลัด) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มี

      



ความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้า
รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ส านักปลัด) 

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 7,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น (การซ่อมปกติและการซ่อมกลาง) เช่น รถยนต์บรรทุก
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 4,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
แปลงลบกระดานด า ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง

      



วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (ส านักปลัด) 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 199,800 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 199,800 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 199,800 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ป่าสุสาน จ านวน 138,300 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
ปัว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ป่าสุสาน
บ้านผาสิงห์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

      



ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 9 ล าดับ 2 (กองช่าง) 

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านผาสิงห์ จ านวน 61,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
ปัว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้านผาสิงห์   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 9 ล าดับ 1 (กองช่าง) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
จัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐ จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทาง
ประชารัฐฯ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้  การรณรงค์การก าจัดขยะ
มูลฝอย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 204 ล าดับ
ที ่3 (ส านักปลัด) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
กิจกรรมปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก เกิดความ
      



จงรักภักดีและสร้างความสมานฉันท์เพ่ือความผาสุกของคนใน
ชาติ เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสส าคัญ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 (ส านักปลัด) 

    
โครงการจัดงานวันสตรีสากลต าบลยอด จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันสตรีสากลต าบลยอด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ล าดับ
ที ่1 (ส านักปลัด) 

      

    
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการลงมติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเรื่องต่าง ๆ การส่งเสริมให้ความรู้การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 215 ล าดับ
ที ่16 (ส านักปลัด) 

      

    
ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยอด จ านวน 100,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลยอด เช่น สง่เสริมอาชีพคนพิการ ผู้สูงอายุฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 124 ล าดับ
ที ่34 (ส านักปลัด) 

      

    
สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
, กิจกรรมผู้สูงอายุประจ าหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลยอด   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 190 ล าดับ
ที ่1 (ส านักปลัด) 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 



 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลยอด จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬานักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลยอด เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่อง ด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการ
จัดโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ การส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 26 ล าดับ 1 (กองการศึกษา) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดต าบลยอด 
ประจ าปี 2565 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติดต าบลยอด ประจ าปี 2565 เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้ จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171 ล าดับ
ที ่12 (กองการศึกษา) 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 430,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 355,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
เข้าค่ายพุทธบุตรเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพุทธบุตรเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ต าบลยอด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่อง ด่ืม ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ

      



แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 185 ล าดับที่ 5 (กองการศึกษา) 

    
โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี  ชมวิถีชนเผ่า จ านวน 300,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถี
ชนเผ่า ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นใน
การจัดโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 28 ล าดับ 1 (กองการศึกษา)  

      

    
จัดงานวันปี๋ใหม่เมี่ยน(วันตรุษจีน) จ านวน 15,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวันปี๋ใหม่เมี่ยน(วัน
ตรุษจีน) ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการ
จัดโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184 ล าดับ
ที ่1 (กองการศึกษา) 

      

    
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
พนักงานเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185 ล าดับ
ที ่2 (กองการศึกษา) 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       



    
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่
ส าคัญ เช่น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหาราช และงาน
รัฐพิธีต่างๆ ที่ทางราชการก าหนด เป็นต้น   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ล าดับ
ที ่7 (ส านักปลัด) 

      

    
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม อ าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีค่าใช่จ่ายประกอบด้วย สนับสนุนการ
ประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาดอยและธิดาชนเผ่า การจัดงาน
แสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของดีจังหวัดน่าน ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186 ล าดับ
ที ่7 (ส านักปลัด) 

      

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
การด าเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบลยอด จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม
ต าบลยอด  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187 ล าดับ
ที ่8 (กองการศึกษา) 

      

 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 84,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 84,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 84,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
การจ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 84,000 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานส่งเสริม       



การท่องเที่ยว จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 84,000 บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 209 ล าดับ
ที ่19 (ส านักปลัด) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,612,660 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 495,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 495,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 435,720 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566  
จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (กองช่าง) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร อ านวยการ จ านวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตราก าลัง
สามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
(2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับที ่7 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2559 (กองช่าง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,109,440 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กอง
ช่าง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (กองช่าง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 869,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 110,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งธุรการ
และการบริการทั่วไป จ านวน 1 คน เป็นเงินจ านวน 90,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองช่าง) 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้าง เช่น จ้างเหมาบริการขนส่งและจัดส่งแบบพิมพ์ จ้าง
เหมาล้างอัดฉีดรถยนต์ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน  และค่าจ้าง
เหมาบริการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลยอด ฯลฯ จ านวน 20,000 บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ

      



ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กองช่าง) 

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ  
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
(3) เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือกิจการของ
เทศบาล ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มี
ความจ าเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้า
รับการอบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทาง
ราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (กองช่าง) 

      

    
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมต่างๆ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้มี
สิทธิตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 (กองช่าง) 

      



   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 669,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น (การซ่อมปกติและการซ่อม
กลาง) เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561(กองช่าง) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 199,440 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ค่า
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
แปลงลบกระดานด า ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร แฟ้ม สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วสัดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขน ส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง

      



ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ า
และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564(กองช่าง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

      



ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกนัภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชดุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 44,440 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามัน
ดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง 
ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง

      



แสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบ
ฮาร์ดดิสต์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

  
งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction จ านวน 7,500 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank printer) จ านวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) และมีถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด าและท าส าเนาได้สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

      



จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้ 
-จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
(กองช่าง) 

        
 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 4,214,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,021,380 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,021,380 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 693,120 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตราก าลังสามปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยค านวณตั้ง
จ่ายไว้จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) นายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
(2) นายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2559 (กองช่าง) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 281,760 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 12 เดือน ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จ านวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 46,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว 
-เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.
อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม

      



แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
น่าน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 (กอง
ช่าง) 

  
งบด าเนินงาน รวม 189,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงาน
ในที่ตั้งส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
ส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกท่ีตั้ง
ส านักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีตั้ง
ส านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น
ผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้
หมายความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กอง
ช่าง) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 (กองช่าง) 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จ านวน 100,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 

(1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งส ารวจ
      



และจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 1 คน เป็นเงิน
จ านวน 90,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร ฯลฯ จ านวน 10,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) 

  
งบลงทุน รวม 3,004,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 659,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อ จ านวน 659,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อม
อุปกรณ์ประจ ารถ จ านวน 1 คัน 
-ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ด้วยความ
ประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง 
(2) เหตุผลความจ าเป็น : เนื่องจากรถยนต์คนัเดิม มีอายุการใช้งาน
เป็นเวลานาน มีความช ารุดและเสื่อมสภาพ ไม่คุ้มค่าแก่การ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
(3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เกิดความคุ้มค่า ความสะดวก
รวดเร็วและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 35 ล าดับ 1 (กองช่าง) 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,345,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       



    
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายน้ าตกห้วยหาด จ านวน 500,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหาด บ้านยอด หมู่
ที ่2 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 180 เมตร หรือพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 12 ล าดับ 3 (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล. สายเหนือ จ านวน 309,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดล าเหมือง คสล.สายเหนือ  บ้านสะ
เกิน หมู่ที่ 1 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 2/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 11 ล าดับ 2 (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คลส.จากหมู่บ้านปางส้าน-ป่าสุสาน จ านวน 379,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คลส.จากหมู่บ้านปางส้าน-ป่า
สุสาน บ้านปางส้าน หมู่ที่ 4 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 7/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 17 ล าดับ 8 (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านผาหลัก จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านผาหลัก หมู่
ที ่3 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 36 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 4/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 13 ล าดับ 4 (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนนลูกรังสายห้วยน้ า
บอน 

จ านวน 198,000 บาท 

      
  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง

สายห้วยน้ าบอน บ้านผาหลัก หมู่ที่ 3 ปริมาณงานก่อสร้าง  ดังนี้ 
(1) จุดที ่1 ขนาด

      



กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมดินถม 2 ข้าง 
(2) จุดที ่2 ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมดินถม 2 ข้าง 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 5/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 15 ล าดับ 6 (กองช่าง) 

    
โครงการก่อสร้างป่าสุสานบ้านน้ าเกาะ จ านวน 155,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป่าสุสาน บ้านน้ าเกาะ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน
ก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุเตาเผาขนาด
กว้าง 3.90 เมตร ยาว 3.42 เมตร พร้อมเทลานขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 10/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 19 ล าดับ 10 (กองช่าง) 

      

    
โครงการก่อสร้างล าเหมือง คสล. รูปตัวยูสายใต ้ จ านวน 232,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างล าเหมือง คสล.รูปตัวยูสายใต้ บ้านสะ
เกิน หมู่ที่ 1 ปริมาณงานก่อสร้างขนาด
กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร  
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 1/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 10 ล าดับ 1 (กองช่าง) 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้านปางส้าน จ านวน 130,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปางส้าน หมู่ที่ 4 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.60 เมตร ยาว 330 เมตร หรือพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 48 ท่อน พร้อมสร้างฝายเปิดปิดน้ า
ขนาดกว้าง 11.80 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 8/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 16 ล าดับ 7 (กองช่าง) 

      

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้านน้ าเกาะ จ านวน 148,500 บาท 

        -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้านน้ า       



เกาะ หมู่ที่ 6 ปริมาณงานก่อสร้าง จ านวน 5 จุด ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว
รวม 5 จุด 1,017 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 3,051 ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 11 ท่อน และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 9/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 18 ล าดับ 9 (กองช่าง) 

    
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้านผาหลัก จ านวน 182,500 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ที่ท ากินภายในหมู่บ้าน บ้าน
ผาหลัก หมู่ที่ 3 ปริมาณงานก่อสร้าง ดังนี้ 
(1) จุดที ่1 สายห้วยเมี่ยงแยกขวา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 530 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,590 ตารางเมตร 
(2) จุดที ่2 สายห้วยเมี่ยงแยกซ้าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 750 ตารางเมตร 
(3) จุดที ่3 สายห้วยหลักเหนือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 410 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,230 ตารางเมตร 
(4) จุดที ่4 สายห้วยหลักใต้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร 
(5) จุดที ่5 สายห้วยหก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 70 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 210 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 เมตร จ านวน 6 ท่อน 
-เป็นไปตามแบบแปลนเทศบาลต าบลยอด แบบเลขที่ 6/2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 14 ล าดับ 5 (กองช่าง) 

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 50,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท 
-เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 มิถุนายน 2544 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ

      



จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.
2564 (กองช่าง) 

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 94,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 94,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 94,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดความรู้วิชาการและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลยอด 

จ านวน 94,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดความรู้วิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลยอด จ านวน 1 คน เป็นเงินจ านวน 90,000 บาท  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในโครงการฯ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านการผสมพันธุ์สัตว์ การ
ถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าของระดับ
ต าบล ฯลฯ เป็นเงินจ านวน 4,000 บาท   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 20 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร ตัดหญ้า 2 ข้างทาง จ านวน 60,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจราจร
ตัดหญ้า 2 ข้างทาง  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 29 ล าดับ 3 (ส านักปลัด) 

      

    
โครงการฝายต้นน้ าล าธาร(Check Dam) ในโครงการพระราชด าริ จ านวน 20,000 บาท 



      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝายต้นน้ าล าธาร
(Check Dam)  ในโครงการพระราชด าริ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันของ อปท. พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 8 ล าดับ 1 (กองช่าง) 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการ
คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดท าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท  0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่ มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 29 ล าดับ 1 (ส านักปลัด) 

      

    
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติต าบลยอด จ านวน 5,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติต าบล
ยอด ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่4/2564 หน้า 29 ล าดับ 2 (ส านักปลัด) 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 



   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง อาทิเช่น เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน จาน
พรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดัก
แมลง กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ
เพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1095 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564(
ส านักปลัด) 

      

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ า  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ล าดับ
ที ่18 (กองช่าง) 

      

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


