




เทศบาลตําบลมหาไชย
เขต/อําเภอ สมเด็จ    จังหวัดกาฬสินธุ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บานมหาไชยคุมใหม หมูที่ 9 ตําบลมหาไชย  ซอย-  ถนนบานกอก-นาบอน  แขวง/ตําบล มหาไชย
  เขต/อําเภอ สมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ  46150

พื้นที่ 98.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,684 คน
ชาย 2,330 คน

หญิง 2,354 คน

ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมหาไชย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลมหาไชย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลมหาไชยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลมหาไชย 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,351,823.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,198,993.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,635,564.55 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
16,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 3,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,474,466.57 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 19,303.84 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 74,710.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 78,580.67 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 599,930.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 226,660.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,774,342.54 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 17,700,939.22 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 2,246,564.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,956,144.96 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 9,986,568.40 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,581,877.93 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,342,683.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 536,200.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,508,814.95 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 218,864.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

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

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 19,303.84 68,358.00 20,110.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

74,710.30 15,239.00 83,390.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 78,580.67 69,097.00 81,100.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

599,930.00 669,653.00 70,300.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 226,660.00 290,616.00 240,210.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 105,000.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 999,184.81 1,217,963.00 495,610.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,774,342.54 15,636,327.00 16,563,580.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,774,342.54 15,636,327.00 16,563,580.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,700,939.22 20,692,131.00 19,107,795.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,700,939.22 20,692,131.00 19,107,795.00

รวม 34,474,466.57 37,546,421.00 36,166,985.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,986,568.40 11,007,301.00 8,883,748.00

งบบุคลากร 13,581,877.93 15,851,520.00 16,139,564.00

งบดําเนินงาน 6,342,683.68 7,422,450.00 8,108,073.00

งบลงทุน 536,200.00 1,778,150.00 1,464,600.00

งบเงินอุดหนุน 1,508,814.95 1,487,000.00 1,571,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,956,144.96 37,546,421.00 36,166,985.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลมหาไชย

อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,028,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 914,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,735,337

แผนงานสาธารณสุข 404,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,418,680

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,255,300

แผนงานการเกษตร 280,000

แผนงานการพาณิชย 966,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,883,748

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,166,985
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลมหาไชย

อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,883,748 8,883,748
    งบกลาง 8,883,748 8,883,748

หน้า : 1/8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,330,760 0 2,511,060 10,841,820
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,706,120 0 2,511,060 8,217,180

งบดําเนินงาน 2,390,600 15,000 510,000 2,915,600
    ค่าตอบแทน 194,600 0 170,000 364,600

    ค่าใช้สอย 1,350,000 15,000 200,000 1,565,000

    ค่าวัสดุ 400,000 0 140,000 540,000

    ค่าสาธารณูปโภค 446,000 0 0 446,000

งบลงทุน 100,000 0 81,200 181,200
    ค่าครุภัณฑ 100,000 0 81,200 181,200

งบเงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 0 0 90,000

รวม 10,911,360 15,000 3,102,260 14,028,620

หน้า : 2/8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 688,000 177,500 49,000 914,500
    ค่าใช้สอย 596,000 25,000 49,000 670,000

    ค่าวัสดุ 92,000 152,500 0 244,500

รวม 688,000 177,500 49,000 914,500

หน้า : 3/8
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 237,600 3,192,764 3,430,364
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 237,600 3,192,764 3,430,364

งบดําเนินงาน 4,800 2,002,173 2,006,973
    ค่าตอบแทน 4,800 12,900 17,700

    ค่าใช้สอย 0 1,115,725 1,115,725

    ค่าวัสดุ 0 865,148 865,148

    ค่าสาธารณูปโภค 0 8,400 8,400

งบลงทุน 0 17,000 17,000
    ค่าครุภัณฑ 0 17,000 17,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,281,000 1,281,000
    เงินอุดหนุน 0 1,281,000 1,281,000

รวม 242,400 6,492,937 6,735,337

หน้า : 4/8
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 204,000 204,000
    ค่าตอบแทน 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 200,000 200,000

รวม 404,000 404,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

รวม 40,000 40,000

หน้า : 5/8
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,730,580 1,730,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,730,580 1,730,580

งบดําเนินงาน 677,000 677,000
    ค่าตอบแทน 42,000 42,000

    ค่าใช้สอย 400,000 400,000

    ค่าวัสดุ 235,000 235,000

งบลงทุน 11,100 11,100
    ค่าครุภัณฑ 11,100 11,100

รวม 2,418,680 2,418,680
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 140,000 240,000
    ค่าใช้สอย 100,000 140,000 240,000

รวม 100,000 140,000 240,000

หน้า : 6/8
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,255,300 1,255,300
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,255,300 1,255,300

รวม 1,255,300 1,255,300
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 210,000 280,000
    ค่าใช้สอย 70,000 10,000 80,000

    ค่าวัสดุ 0 200,000 200,000

รวม 70,000 210,000 280,000

หน้า : 7/8

15



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 136,800 136,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 136,800 136,800

งบดําเนินงาน 830,000 830,000
    ค่าใช้สอย 380,000 380,000

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000

รวม 966,800 966,800

หน้า : 8/8
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,028,620

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 914,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,735,337

แผนงานสาธารณสุข 404,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,418,680

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,255,300

แผนงานการเกษตร 280,000

แผนงานการพาณิชย์ 966,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,883,748

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,166,985

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 จึงตราเทศบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลมหาไชย และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,166,985 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 36,166,985 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลมหาไชยปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลมหาไชยมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

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

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

(นายอาคม  อุทโท)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลมหาไชย

เห็นชอบ

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

(นายอดิศร วิทูรศิลป์)

ตําแหนง นายอําเภอสมเด็จ ปฏิบัติราชการแทนผู้วา
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 830.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 34.20 146.30 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 8,661.80 8,525.54 60,000.00 -85.08 % 8,950.00
     ภาษีป้าย 7,960.00 10,632.00 8,358.00 33.52 % 11,160.00

รวมหมวดภาษีอากร 17,486.00 19,303.84 68,358.00 20,110.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 960.30 960.30 1,008.00 -0.79 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 20.00 -50.00 % 10.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 70.00 310.00 500.00 -34.00 % 330.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,100.00 1,100.00 1,155.00 3.90 % 1,200.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 360.00 67,370.00 450.00 15,633.33 % 70,800.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,750.00 3,650.00 7,109.00 -46.12 % 3,830.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 1,000.00 0.00 1,050.00 -4.76 % 1,000.00
     ค่าปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย 20.00 0.00 21.00 1,471.43 % 330.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 1,200.00 0.00 100.00 % 1,260.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 10.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 405.00 120.00 426.00 -69.48 % 130.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,175.30 74,710.30 15,239.00 83,390.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 3,000.00 5,350.00 3,150.00 471.43 % 18,000.00
     ดอกเบี้ย 62,807.06 66,955.67 65,947.00 -19.95 % 52,790.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,720.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 6,275.00 0.00 100.00 % 6,590.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 65,807.06 78,580.67 69,097.00 81,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 637,765.00 599,930.00 669,653.00 -100.00 % 0.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 70,300.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 637,765.00 599,930.00 669,653.00 70,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 4,968.00 800.00 5,216.00 -83.90 % 840.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 10,000.00 0.00 10,400.00 -80.77 % 2,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 210.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 214,070.00 225,860.00 275,000.00 -13.76 % 237,160.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 229,038.00 226,660.00 290,616.00 240,210.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 100,000.00 0.00 105,000.00 -99.52 % 500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 100,000.00 0.00 105,000.00 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 260,816.88 267,829.72 282,000.00 -0.09 % 281,760.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,265,892.79 9,373,924.91 9,342,033.00 5.36 % 9,842,620.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,793,393.63 1,997,946.49 1,887,686.00 11.13 % 2,097,840.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4,456.31 58,877.25 4,679.00 1,221.22 % 61,820.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,572,148.63 3,749,339.74 3,750,756.00 4.96 % 3,936,800.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 29,744.47 31,562.29 33,187.00 -0.14 % 33,140.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,736.29 20,699.14 38,059.00 -42.90 % 21,730.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

194,066.00 274,163.00 297,927.00 -3.38 % 287,870.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,152,255.00 15,774,342.54 15,636,327.00 16,563,580.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,557,506.00 17,700,939.22 20,692,131.00 -7.66 % 19,107,795.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,557,506.00 17,700,939.22 20,692,131.00 19,107,795.00
รวมทุกหมวด 32,773,032.36 34,474,466.57 37,546,421.00 36,166,985.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย

อําเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,166,985   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 20,110 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 8,950 บาท

ประมาณการไว้ตํากวาปที่ผานมาโดนคํานวณจากฐานข้อมูลผู้เสีย
ภาษีของปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 11,160 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 83,390 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 330 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 70,800 บาท

ประมาณการไว้เทาสูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,830 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่คาดวาจะจัดเก็บ
ได้
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คาปรับผู้กระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย จํานวน 330 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่คาดวาจะจัดเก็บ
ได้

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,260 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 130 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่คาดวาจะจัดเก็บ
ได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 81,100 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 18,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

ดอกเบี้ย จํานวน 52,790 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับ

เงินปันผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ จํานวน 3,720 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือจากเกณฑที่ได้รับ

รายได้จากทรัพยสินอื่น ๆ จํานวน 6,590 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 70,300 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 70,300 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 240,210 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 840 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 210 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 237,160 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่จัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,563,580 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 281,760 บาท

ประมาณการไว้ตํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,842,620 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,097,840 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 61,820 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่คาดวาจะได้รับ
การจัดสรรให้

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,936,800 บาท

ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

คาภาคหลวงแร จํานวน 33,140 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 21,730 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 287,870 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้รับการจัดสรร
ให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,107,795 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,107,795 บาท

ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาโดยถือเกณฑที่ได้คาดวาจะได้
รับการอุดหนุนให้

วันที่พิมพ : 25/8/2565  08:09:44 หน้า : 4/4
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 142,969 111,707 188,800 -0.4 % 188,050

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,400 7,000 7,600 -1.03 % 7,522

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,183,100 6,349,900 6,934,800 3.95 % 7,208,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,489,600 2,433,700 2,570,000 -89.96 % 258,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 60,000 90,000 -13.33 % 78,000

เงินสํารองจาย 139,854 407,512 52,000 669.23 % 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 506,101 1.12 % 511,776

รายจายตามข้อผูกพัน 135,817 0 177,000 -100 % 0

คาเชาที่ราชพัสดุ 0 0 0 100 % 42,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย
อําเภอสมเด็จ    จังหวัดกาฬสินธุ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

0 0 0 100 % 30,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 0 0 423,000 -100 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

รายจาสยตามข้อผูกพัน 0 100,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

329,929 516,749.4 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 30,000

รวมงบกลาง 9,519,949 9,986,568.4 10,949,301 8,883,748
รวมงบกลาง 9,519,949 9,986,568.4 10,949,301 8,883,748
รวมงบกลาง 9,519,949 9,986,568.4 10,949,301 8,883,748

รวมแผนงานงบกลาง 9,519,949 9,986,568.4 10,949,301 8,883,748
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

695,520 540,080 695,520 0 % 695,520

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 2/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 92,008 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 92,008 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

115,920 108,594 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,364,820 1,168,233 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,416,260 2,000,923 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,371,940 3,637,250 3,868,620 3.69 % 4,011,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,178,013.8 1,187,075.93 1,351,920 2.56 % 1,386,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 67,565 90,098 92,580 6.29 % 98,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,827,518.8 5,124,423.93 5,523,120 5,706,120
รวมงบบุคลากร 7,243,778.8 7,125,346.93 8,147,760 8,330,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

87,520 138,249 150,000 0 % 150,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 3/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเบี้ยประชุม 11,684 8,060 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 2,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 39,800 -13.07 % 34,600

รวมค่าตอบแทน 130,904 181,459 199,800 194,600
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 500,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 264,511.85 339,568.6 461,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 57,500 86,600 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของรางวัล ของขวัญ หรือเงินรางวัล 0 0 0 100 % 10,000

คาของรางวัล ของขวัญ หรือเงินรางวัล 0 0 5,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ที่
คาดการณ์กําหนดลวงหน้าไว้ไมได้

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ที่
คาดการณ์กําหนดลวงหน้าไว้ไมได้

15,500 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

187,559 214,536 450,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 4/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 620,380 330,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมปกป้องสถาบันของ
ชาติและการจัดงานรัฐพิธี

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมปกป้องสถาบันของ
ชาติและการจัดงานรัฐพิธี

0 0 0 100 % 100,000

คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 0 0 0 100 % 30,000

คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 8,800 0 40,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 2,000 5,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล

200,000 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,900 32,150 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 774,770.85 1,295,234.6 1,431,000 1,350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 203,682 175,002 231,700 -35.26 % 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,196 64,581 55,000 -63.64 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,700 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 44,766.1 56,979.1 97,500 -17.95 % 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 11,070 71,860 40,000 25 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 102,770 112,410 99,500 -19.6 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 410,484.1 487,532.1 543,700 400,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 309,474.19 386,839.07 400,000 0 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 16,098.06 15,908.97 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 359 1,473 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 53,500 64,263.93 84,000 -64.29 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 379,431.25 468,484.97 500,000 446,000
รวมงบดําเนินงาน 1,695,590.2 2,432,710.67 2,674,500 2,390,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคาโค้ง ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว8 เมตร สูง 2.5 เมตร

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,000 100,000
รวมงบลงทุน 0 0 80,000 100,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

   อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

25,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดม
กวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ สูชุมชน
มั่นคง" ประจําป 2566

0 0 0 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
ประจําป 2566 อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการดําเนิน
โครงการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยา
เสพติด

0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสมเด็จใน
การจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆของชาติที่
ท้องถิ่นเข้ารวมกิจกรรม

0 3,125 10,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสมเด็จใน
การดําเนินงานป้องกันยาเสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนให้กับอําเภอสมเด็จในการดําเนิน
งานป้องกันยาเสพติด

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

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ในการดําเนิน
โครงการยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาด
ล้างยาเสพติด

0 40,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 83,125 90,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 83,125 90,000 90,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,964,369 9,641,182.6 10,992,260 10,911,360
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําข้อมูล
ปัญหาไปจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําข้อมูล
ปัญหาไปจัดทํา ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 15,000 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 15,000 15,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 9/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,470,900 1,594,330 1,761,240 -9.47 % 1,594,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 656,095 770,640 816,888 4.28 % 851,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 43,585 43,260 32,880 -31.02 % 22,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,212,580 2,450,230 2,653,008 2,511,060
รวมงบบุคลากร 2,212,580 2,450,230 2,653,008 2,511,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 97,000 102,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 168,000 -70.24 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 124,320 141,900 288,000 170,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 48,000 81,295 66,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 10/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,530 5,455 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 75,530 86,750 86,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,348 60,878 0 100 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,600 54,000 40,000 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 57,948 114,878 45,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 257,798 343,528 419,000 510,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 16,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 0 0 4,950 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 0 0 0 100 % 13,200

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 11/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 17,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 46,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับ
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ
สํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 16,500 21,950 81,200
รวมงบลงทุน 33,000 16,500 21,950 81,200

รวมงานบริหารงานคลัง 2,503,378 2,810,258 3,093,958 3,102,260
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,467,747 12,451,440.6 14,101,218 14,028,620

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 12/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 455,567 459,860 528,100 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 552,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

0 6,250 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตําบลมหาไชย ประจําป 2565

0 0 24,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตําบลมหาไชย ประจําป 2566

0 0 0 100 % 44,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 13/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยกู้ชีพตําบล
มหาไชย 0 10,440 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 455,567 476,550 552,100 596,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,000 0 % 4,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,640 83,065 36,000 66.67 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 16,640 83,065 68,000 92,000
รวมงบดําเนินงาน 472,207 559,615 620,100 688,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 14/40

39



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

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 2,600 33,000 0
รวมงบลงทุน 0 2,600 33,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 472,207 562,215 653,100 688,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นให้แกประชาชนและเยาวชนตําบล
มหาไชย ประจําป 2565

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นให้แกผู้นําท้องถิ่น และประชาชน
ตําบลมหาไชย ประจําป 2566

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,200 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,500 0 % 2,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 15/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 54,342.1 66,500 132,500 13.21 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 42,750 11,300 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 4,500 12,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 9,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 54,342.1 126,950 158,300 152,500
รวมงบดําเนินงาน 54,342.1 126,950 183,300 177,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ 0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0 13,000 13,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,700 20,900 0
รวมงบลงทุน 0 22,700 20,900 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 54,342.1 149,650 204,200 177,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 16/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร
ชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 24,000 -100 % 0

โครงการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจร
ชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 100 % 24,000

โครงการรณรงค์ปฏิวัติความคิดใหม คนไทย
สวมหมวกนิรภัย 100% ประจําป  2565

0 0 6,900 -100 % 0

โครงการรณรงค์ปฏิวัติความคิดใหม ชาว
ตําบลมหาไชยสวมหมวกนิรภัย 100% 
ประจําป 2566

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
และการขับขี่อยางปลอดภัยแกเยาวชน
ตําบลมหาไชย ประจําป 2566

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,900 49,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,900 49,000

รวมงานจราจร 0 0 30,900 49,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 526,549.1 711,865 888,200 914,500

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 17/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 248,970 210,192 224,160 6 % 237,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 248,970 210,192 224,160 237,600
รวมงบบุคลากร 248,970 210,192 224,160 237,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,800
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 4,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 248,970 210,192 224,160 242,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,490,880 1,642,190 1,687,572 7.09 % 1,807,244

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 18/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 201,600 0 % 201,600

เงินวิทยฐานะ 126,000 150,500 411,600 0 % 411,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 623,520 654,840 687,840 5.3 % 724,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,264,400 2,471,530 3,012,612 3,192,764
รวมงบบุคลากร 2,264,400 2,471,530 3,012,612 3,192,764

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 12,900 0 % 12,900

รวมค่าตอบแทน 5,400 2,800 12,900 12,900
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 105,187 91,517 158,200 -100 % 0

-คาจ้างเหมารถรับสงเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลมหาไชยใน
พื้นที่ตําบลมหาไชย ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลมหาไชย

0 0 0 100 % 180,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 19/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เพิ่มขนาดกําลังไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 21,800 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลมหาไชย

0 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลมหาไชย

0 0 0 100 % 60,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอสมเด็จ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 30,000 0 0 0 % 0

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 725,725

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

800,010 676,884 717,750 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 31,800 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 935,197 800,201 1,017,750 1,115,725
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 52,540 803,000 5.25 % 845,148

คาอาหารเสริม (นม) 881,001.2 783,751.68 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 881,001.2 836,291.68 823,000 865,148
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 8,400 0 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 8,400 8,400
รวมงบดําเนินงาน 1,821,598.2 1,639,292.68 1,862,050 2,002,173

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ตอเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกกว้าง หมู 1,7,10

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 80,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 80,000 17,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลมหาไชย

0 0 0 100 % 1,281,000

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลมหาไชย

1,202,000 1,134,000 1,197,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,202,000 1,134,000 1,197,000 1,281,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,202,000 1,134,000 1,197,000 1,281,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,287,998.2 5,244,822.68 6,151,662 6,492,937
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์กอนวัย
อันควร

0 0 20,000 -100 % 0

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

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 20,000 0
รวมแผนงานการศึกษา 5,536,968.2 5,455,014.68 6,395,822 6,735,337

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 144,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 23/40

48



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

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา(โควิด-19)ป 2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,000 9,900 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 33,000 9,900 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 33,000 9,900 254,000 204,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 5,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 58,500 59,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 58,500 64,900 0
รวมงบลงทุน 0 58,500 64,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 200,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 200,000 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 200,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 233,000 268,400 518,900 404,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 233,000 268,400 518,900 404,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

ฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 0 0 20,000 -100 % 0

ฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 100 % 20,000

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ผู้
ป่วยที่ยากไร้

0 0 0 100 % 20,000

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ ผู้
ป่วยที่ยากไร้

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 40,000 40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 40,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 612,000 663,600 740,140 39.89 % 1,035,360

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 444,360 500,296 599,880 4.42 % 626,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,720 24,778 32,460 -17.38 % 26,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,129,080 1,230,674 1,414,480 1,730,580
รวมงบบุคลากร 1,129,080 1,230,674 1,414,480 1,730,580

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 22,000 22,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 22,000 22,000 42,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 300,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 242,105 340,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,700 113,500 20,000 400 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 47,700 355,605 360,000 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 79,525 99,800 110,715 35.48 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 32,800 -69.51 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 17,028.04 19,500 83,000 -45.78 % 45,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,740 45,180 51,500 -41.75 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 133,293.04 164,480 278,015 235,000
รวมงบดําเนินงาน 202,993.04 542,085 680,015 677,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 16,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ  2  บาน 0 0 5,900 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางานราชการระดับ 1-2 0 0 0 100 % 11,100

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะ 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน   

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,100 0 27,400 11,100
รวมงบลงทุน 16,100 0 27,400 11,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,348,173.04 1,772,759 2,121,895 2,418,680
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,348,173.04 1,772,759 2,121,895 2,418,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําข้อมูล
ปัญหาไปจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 20,000 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 20,000 0 0 0 % 0

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

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 20,000 20,000 0 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000 20,000 0 0
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ มหา
ไชยเกมส”์

0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานรวมพลคนชนเผาและของดี
อําเภอสมเด็จประจําป 2565

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

โครงการงานรวมพลคนชนเผาและของดี
อําเภอสมเด็จประจําป 2566

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(รดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุ)สรงน้ําพระ

0 0 0 100 % 40,000

โครงการหมูบ้านรักษาศีล 5 ประจําปงบ
ประมาณ 2563

20,000 0 0 0 % 0

จัดกิจกรรมขบวนแหงานรวมพลชนเผาชาว
อําเภอสมเด็จ

109,300 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 129,300 0 20,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 129,300 0 20,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 129,300 0 20,000 140,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 129,300 0 20,000 240,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสง - วิทยุ 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 6,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 6,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 6,000 0 0
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมานผา
สานคํา ไปบ้านนายสมศักดิ์ ศรีสองเมือง(บุง
นางเลิศ)

0 0 0 100 % 200,000

กอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอินทวา  
แก้วแยง  ถึงบ้านนายสมบูรณ์  ชานาตา

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. บ้านโคกกว้าง หมู 1 0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม หมู 7 
สายหน้าดอนปู่ตา

0 0 0 100 % 323,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:10 หน้า : 32/40

57



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

กอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้านคําหมวย 0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. สายบ้านดงบัง - เมรุ 0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายเจริญ 
พรมพินิจ - ร.ร.มหาไชยโคกกว้างวิทยา

0 0 122,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.บ้านคําหมวย  หมู 5  
สายบ้านนายบุญสิงห์ สารหงษ์ ไปวัดป่า
แพงศรี

0 0 0 100 % 100,000

กอสร้างถนน คสล.สายบ้านมหาไชยคุ้มใหม 
หมู 9

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล.สายบึงกระแด - ร.ร
.หนองสนมราษฎรอํานวย

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สาย
ทางบ้านนายนิตย์ ตาสาโรจน์ - เชื่อมกับ
ถนนมิยาซาวา หมูที่ 4

0 0 0 100 % 432,300

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคํา
หมวย หมู 5

0 99,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกกว้าง หมูที่ 1,7,10 - เมรุ

258,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
บัง หมู 6 - เมรุ

0 99,500 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง
บัง หมูที่ 6 - ดอนปู่ตา

99,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กอสร้างรองระบายน้ําภายในหมูบ้าน หมู 2 
หมู 3

0 0 200,000 -100 % 0

กอสร้างวางทอระบายน้ําเสริมเหล็กพร้อม
บอพักคอนกรีตภายในหมูบ้าน บ้านอู้ หมู 4 0 0 52,000 -100 % 0

กอสร้างหอถังสูงระบบประปาหมูบ้านดง
บัง(คุ้มเฉลิมพระเกียรติ)

0 0 165,000 -100 % 0

ขยายเขตทอเมนประปาหมูบ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม หมู 9 

0 9,800 0 0 % 0

ขยายเขตทอเมนประปาหมูบ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม หมู 9 - บ้านอู้ หมู 4

0 51,400 0 0 % 0

ขยายทอเมนระบบสูบน้ําประปาจากบึงกระ
แดถึงหอถังสูงบ้านมหาไชยคุ้มใหม หมู 
9(วัดบรรพตสันติวัน)

207,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยนาทาม บ้านอู้ ม. 4 0 0 171,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมปรับปรุงรั้วที่ทําการที่
ชํารุด(สีรั้ว)

0 67,200 0 0 % 0

โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ที่ชํารุด(สีอาคาร)

0 51,000 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงบัง หมู 6 สาย
ทางบ้านดงบังไปอุทยาน

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

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านมหาไชยคุ้มใหม หมู 
9 - โรงเรียนหนองสนมฯ

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 564,000 377,900 1,310,000 1,255,300
รวมงบลงทุน 564,000 377,900 1,310,000 1,255,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําตามถนนสายมิยาซา
วา บ้านอู้ หมู 4

0 91,689.95 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 91,689.95 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 91,689.95 0 0

รวมงานก่อสร้าง 564,000 469,589.95 1,310,000 1,255,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 564,000 475,589.95 1,310,000 1,255,300

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

งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ
ด้านการเกษตร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ
ด้านการเกษตร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัติยราชนารี

39,190 0 60,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา 
วรขัติยราชนารี

0 0 0 100 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 42,460 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,190 42,460 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 39,190 42,460 70,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 22,500 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 61,690 42,460 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ตําบลมหาไชย

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 210,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 210,000
รวมแผนงานการเกษตร 61,690 42,460 70,000 280,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 251,734 93,520 2,800 3,928.57 % 112,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 16,180 385 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 267,914 93,905 26,800 136,800
รวมงบบุคลากร 267,914 93,905 26,800 136,800

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 350,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 308,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,800 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,800 368,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 104,820 118,370 136,285 -63.31 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 320,630 205,540 160,000 -37.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 425,450 323,910 296,285 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 354,536.23 295,432.33 300,000 0 % 300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 354,536.23 295,432.33 300,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 779,986.23 626,142.33 964,285 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลชนิดซับเมิสซิเบิ้ล 0 52,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลชนิดซับเมิสซิเบิ้ล 0 0 75,000 -100 % 0

จัดซื้อปัมสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 65,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 52,000 140,000 0
รวมงบลงทุน 0 52,000 140,000 0

รวมงานกิจการประปา 1,047,900.23 772,047.33 1,131,085 966,800
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,047,900.23 772,047.33 1,131,085 966,800

รวมทุกแผนงาน 30,455,276.57 31,956,144.96 37,546,421 36,166,985
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลมหาไชย

อําเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,166,985 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,883,748 บาท
งบกลาง รวม 8,883,748 บาท

งบกลาง รวม 8,883,748 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 188,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน
จ้าง  เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน  3,760,980
  บาท  คิดเป็นเงิน  188,049 บาท (เพื่อป้องกันผลต่างจากการ
คํานวณจึงได้ตั้งงบประมาณสําหรับส่วนเกินไว้ จํานวน 188,050
 บาท)  โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3)  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง   และเป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,522 บาท

เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี
 จํานวน 3,760,980  บาท คิดเป็นเงิน 7,521.96  บาท(เพื่อ
ป้องกันผลต่างจากการคํานวณจึงได้ตั้งงบประมาณสําหรับส่วนเกิน
ไว้ จํานวน 7,522 บาท) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให้
แก่นายจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24  ธันวาคม 2561 และ ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,208,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามระเบียบและหนังสั่งการดัง
นี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันราย
ได้แก่ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม
5) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ 
6) หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเบี้ย
ความ พิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5)หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  
6) หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส ในเขตเทศบาลตําบลมหา
ไชย ที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแล้วเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพ ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0891.3/ว1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2560) 
3)ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินสํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2 /ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว4515
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และ
ดินถล่ม
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2 /ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4 /ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ประจําปี 2559
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358
 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
10) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุในเพื่อจัดทําระบบประปาหมู่
บ้าน(ระบบประปาผิวดินบ้านโคกกว้าง) ที่เทศบาลตําบลมหาไชย
เช่าที่ดินเพื่อจัดทําระบบประปาผิวดินผลิตน้ําประปาบริการ
ประชาชน  
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ.2555 และ ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระ
ค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑที่
ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผ่านมาของเทศบาล (ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด 
และเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว 
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 511,776 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ  3  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  
ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มี
ผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  คํานวณได้ดังนี้  
  17,059,190 X 3/100  = 511,775.70 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศและหนังสือสั่ง
การดังนี้
      1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
      2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
      6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล 
ตําบลมหาไชยถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่  25  ธันวาคม  2560  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างของเทศบาลตําบลมหาไชย 
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และหนังสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่  25  ธันวาคม  2560  เรื่อง 
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณี ข้าราชการการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560  
3) เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,911,360 บาท

งบบุคลากร รวม 8,330,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
      1) นายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน 331,200 บาท 
      2) รองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน รวม 2 คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320
 บาท         
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกิจกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง  ของนายก
เทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ ประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยว
ข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกิจกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  ของนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
1) นายกเทศมนตรี เดือนละ4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 48,000 บาท
2) รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกิจกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี /  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ  9,660  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  115,920  บาท
2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  6,900  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  82,800  บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกิจกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา และ
สมาชิกสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด  ดังนี้
1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ  15,180 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
2) รองประธานสภาเทศบาล เดือน 12,420 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท ต่อคน จํานวน 10
 คน เป็นเงิน1,159,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน
และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกิจกรรม
การสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,706,120 บาท
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เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,011,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตาม
กรอบอัตรากําลัง 3 ปี เทศบาลตําบลมหาไชย พ.ศ. 2561-2564
 ดังนี้
1) นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) จํานวน 1
 อัตรา 
2) นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน 1
 อัตรา 
3) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
4) นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
5) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
6) นักวิชาการเกษตรชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา  
7) เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
8) นักวิเคราะหนโยบายแผนชํานาญการ จํานวน 1 
9) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
10) นักประชาสัมพันธชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ บริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดําเนินหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครอง
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ของส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ
ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)ของเทศบาลตําบล
มหาไชย
8) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร
ตาม ระเบียบฯ ในอัตราเดือนละเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่
ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับปลัดเทศบาล ตั้งไว้ จํานวน 12 เดือน  ตาม
ระเบียบกําหนด  
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
และประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ดังนี้
1) นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) เดือน
ละ 7,000 บาท  จํานวน 12  เดือน 
2)  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสํานักปลัด)เดือน
ละ 3,500 บาท  จํานวน 12  เดือน 
ตามที่ระเบียบกําหนด   โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,386,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 9
 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 3
 ปี เทศบาลตําบลมหาไชย รวมตําแหน่งว่าง  ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป จํานวน  1 อัตรา 
2) พนักงานขับรถยนตส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา 
3) นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
4) คนงาน  จํานวน 2 อัตรา 
5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
6) คนสวน จํานวน 1 อัตรา 
7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
8) พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา 
ตามระเบียบกําหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 98,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง  3  ปี รวมตําแหน่งว่าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
3) พนักงานขับรถดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา 
4) พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา  
5) พนักงานขับรถยนตส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา
6) นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
ตามที่ระเบียบกําหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 2,390,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่
    -ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
    -ค่าตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
    -ค่าตอบแทน อปพร.
    -เงินรางวัล
    -เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือกรณีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
 2.  ค่าตอบแทนอื่นๆที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบประเภท
นี้ ฯลฯ  ตามระเบียบกําหนด  
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.5
/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คระกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2554 ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิก
สภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  หรือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549,  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549,  หนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้    
1.ค่าถ่ายเอกสาร     ค่าเย็บเล่มหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น                                                                          
                                                                              
                                         
2. ค่าวารสาร   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารเพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล
ตําบลมหาไชย  เช่น ค่าจัดทําวารสาร เอกสาร ของเทศบาล  ฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียม   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมที่ดิน
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี้ ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาน
ที่ราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาล
ตําบลมหาไชย 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนดูและทําความ
สะอาดถนนในเขตเทศบาลตําบลมหาไชย  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
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องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น รถยนตทางราชการ  ฯลฯ
7. ค่าเช่าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซด  และปรับปรุงดูแลเว็บไซต
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จัดทําเว็บไซต  และ
ปรับปรุงดูแลเว็บไซต  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
9. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
      เพี่อเป็นค่าจ้างบริการทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ          
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรืคณะ
บุคคล  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่า บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ
การ รับรอง ในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศ งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับ
(1) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของเทศบาล
ตําบลมหาไชย) ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่
ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่าย
เงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการเบิกจ่ายเงิน
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เช่น การประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
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ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันสําคัญต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย
หรือคําสั่งของอําเภอจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี
หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น ค่าพานพุ่มพวงมาลัย
พวงมาลา ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ ตามความจําเป็น
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284
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ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพื่อมอบให้บุคคล ค่าพวงมาลา และพานประดับ พุ่มดอกไม้
4) หนังสือ มท 0313.4/ว1347 ลว 19 พ.ค. 2541 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ
6) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าของรางวัล ของขวัญ หรือเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต่างๆหรืองาน
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลและของที่ระลึกมอบหรือแลกเปลี่ยน
ให้แก่แขกผู้มาเยือน หรือมาช่วยปฏิบัติงานหรือบริจาคทรัพยสิน
ช่วยเหลือกิจการของเทศบาล  เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2
/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่คาดการณกําหนดล่วงหน้าไว้
ไม่ได้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่อาจ
กําหนดล่วงหน้าไว้ได้ เช่น กิจกรรมที่อําเภอ จังหวัด หรือส่วน
กลาง แจ้งให้ดําเนินการ  ฯลฯ ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว
4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
3) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อม สมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล  หรือค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการเลือกตั้งในระดับชาติ ประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่า
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวข้อง ค่าประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ฯลฯ   อีก
ทั้งการให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธการรณรงค หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่  การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภา  
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปกป้องสถาบันของชาติและการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและร่วมงานรัฐพิธี พระราช
พิธี และงานพีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณี
พิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมชนนีพันปีหลวง พิธีวันปิยมหา
ราช  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทิดาพัชรสุธาพิมลลัก
ษณพระบรมราชินี  พิธีฉัตรมงคลและพิธีวันจักรี โครงการและ
กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นและสั่งการาให้เทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  และเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับ
พุ่มดอกไม้  พานพุ่มเงินพุ่มทอง  กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา  สําหรับอนุสาวรีย หรือใช้
ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - - - เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมและการบํารุงรักษายาน
พาหนะ  2 ระดับ คือ
  1)การซ่อมปกติ คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหล่มีอายุ
การใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือ ระยะทางใช้ระหว่าง 60,000-
120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  2)การซ่อมกลาง คือการซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีอายุการใช้งาน
ครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ หรืองานกิจการของเทศบาล ฯลฯ 
- ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคต่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมหาไชย 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ดังนี้ 
  1. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้าย
ชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็กฯลฯ  
  2. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท  เทป พี วี ซี แบบใสเครื่อง
เย็บกระดาษ  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป
  เป๊ก เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แบบ
พิมพ  พระพุทธรูป  ผ้าสําลี  พระบรมรูปจําลอง  ธง
ชาติ  กระเปา  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตาชั่งขนาด
เล็ก  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงานฯลฯ  
- เป็นไปตามตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อกเกียร ล็อก
คลัตซ กระจกโค้งมน ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล่) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน กาด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะและขนส่ง และใช้เป็น
ส่วนผสมและเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตําบลมหา
ไชย และของหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่เทศบาลตําบลมหา
ไชยได้ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ หรือขอให้มาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาลตําบลมหาไชย    - - เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2
/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
- ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 446,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานและอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลมหา
ไชย  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงานเทศบาลและค่าบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่และหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องค่าเช่า
หมายเลขโทรศัพทค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับการใช้งานใน
กิจการของเทศบาลตําบลมหาไชย  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณียค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณียของเทศบาล ฯลฯ สําหรับการใช้
ในกิจการของเทศบาลตําบลมหาไชย  
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมเช่น ค่าโทรภาพ หรือ
โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเตอรเน็ตโดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
อินเตอรเน็ตในกิจการของเทศบาลตําบลมหาไชย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเต็นทผ้าใบหลังคาโค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว8 เมตร สูง 2.5 
เมตร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นทผ้าใบหลังคาโค้งใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  จํานวน  4  หลัง 
รายละเอียดครุภัณฑ ดังนี้
 - ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 8 เมตร  สูง 2.5 เมตร
- โครงเหล็กผลิตจากเหล็กแป๊บประปา
- ข้อต่อเหล็ก ง่ายต่อการถอดและประกอบ
- ผ้าเต็นทชนิดคูนิล่อน 6000 กันน้ํา กันแดดได้
- ระบุชนิดและสีผ้าใบได้
-โดยจัดซื้อในราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
 -คุณลักษณะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นสถานที่
กลางสําหรับประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองส่งวนท้องถิ่นในพื้นที่อําเภอสมเด็จ รวบ
รวม  เตรียมความพร้อมของข้อมูล การจัดทําข้อมูลให้ครบ
ถ้วน เอกสาร กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ และเป็น
ศูนยกลางในการประสานงานระหว่างสํานักงานส่งเสริมการ
ปกครองอําเภอสมเด็จ และเป็นศูนยกลางในการประสานงาน
ระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ส่วนราชการต่างๆในระดับอําเภอและจังหวัดในการให้ความ
ช่วยเหลือ  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้า
แดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ สู่ชุมชนมั่นคง" 
ประจําปี 2566

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  
สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน
ประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม
กวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ สู่ชุมชนมั่นคง ประจําปี พ.ศ
. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสมเด็จในการจัดกิจกรรม
เนื่องในงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด ประจําปี 2566 อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอสมเด็จ(ศป.ปส.อ.สมเด็จ) ในการจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอสมเด็จ   เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2563 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําข้อมูลปัญหาไปจัดทํา ปรับปรุงแผน
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อนําเอาข้อมูล
ปัญหา ความต้องการของประชาชนมาจัดทําแผนพัฒนา    เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,102,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,511,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,511,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,594,500 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน จํานวน  4
  อัตรา ดังนี้
1) นักบริหารงานคลัง(ผู้อํานวยการกองคลัง) จํานวน 1 อัตรา  
2) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
3) นักวิชาการพัสดุชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
4) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของ
พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  รวม 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 851,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง จํานวน 5 ราย คํานวณตั้งจ่ายไว้ให้
ครบ 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  อัตรา  
4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา 
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง  1 อัตรา  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปฏิบัติ
งานในกองคลัง จํานวน 3 ราย คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
  เดือน   ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  อัตรา  
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา 
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานคลัง  1 อัตรา  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุง   เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพยสิน และการจัดฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายที่กําหนด โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ
ค่าเช่าอุปกรณต่าง ๆ ค่าจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการเพื่อนําไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึง
ความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
4) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง
พิมพ  โทรศัพท  โทรสาร  และทรัพยสินอื่นๆที่ชํารุดให้ใช้การได้
ดีตามปกติ ฯลฯ  ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

วันที่พิมพ : 25/8/2565  08:10:40 หน้า : 43/94

108



ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ดังนี้ 
  1. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวาง
เอกสาร  เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  กุญแจ  ภาพ
เขียน  แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้าย
ชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจําลอง  กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็กฯลฯ  
  2. สิ่งของที่มีลักษณะเป็นสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท  เทป พี วี ซี แบบใสเครื่อง
เย็บกระดาษ  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป
  เป๊ก เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แบบ
พิมพ  พระพุทธรูป  ผ้าสําลี  พระบรมรูปจําลอง  ธง
ชาติ  กระเปา  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตาชั่งขนาด
เล็ก  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงานฯลฯ 
-  เป็นไปตามตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ   เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, CassetteTape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอร
สวิตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)  
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 81,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 13,200 บาท

  เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต สีเทา เฟอรราเดล MT -3060 
จํานวน 1 ตัว พร้อมลิ้นชัก Furradec MT-3060 สีเทา ผลิตจาก
แผ่นเหล็ก SPCC หนาพิเศษ พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม อีกทั้ง
ยังเสริมโครงสร้างด้วยกระดูกงูเหล็กเพิ่มความแข็งแรง ท็อปโตะ
เคลือบผิวด้วย Melamine คุณสมบัติกันน้ํา ทนความร้อน และ
รอยขีดข่วนได้ดี ในชุดมาพร้อมลิ้นชักซ้ายและขวา ด้าน
ละ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อน สําหรับจัด
เก็บอุปกรณสํานักงาน เอกสาร และสิ่งของต่างๆ มีกุญแจล็อก
ลิ้นชักทั้งชุด หมดกังวลเรื่องเอกสารหรือของมีค่าศูนยหาย เหมาะ
กับทุกสํานักงาน และออฟฟิศ ขนาด (กว้าง x ลึก x 
สูง) : 152.6 x 76.3 x 74 ซม. เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวม 46,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จํานวน 1
 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
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อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความ
จําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 1
 เครื่อง รวม 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จํานวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 688,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 688,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 596,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 552,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการดังต่อไปนี้
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจําหน่วยกู้ชีพและรถกู้
ชีพกู้ภัยตําบลมหาไชย  จํานวน  8  อัตรา  ประกอบด้วย 
1) พนักงานขับรถกู้ชีพ  จํานวน  2  อัตรา   
2)พนักงานกู้ชีพประจําหน่วยกู้ชีพ  จํานวน  6  อัตรา
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลมหาไชย 
ประจําปี 2566

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพ ใน
การปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลมหาไชย ประจําปี 2566
       และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นรไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 92,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะเป็นวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง(กระดานดํา)  ที่ถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  พระบรม
ฉายาลักษณ  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งาน  แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ  มู่ลี่  ม่านปรับ
แสง  พรม(ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูป  พระบรม
รูปจําลอง  กระเปา  ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ  และสิ่งของที่มีลักษณะ
เป็นวัสดุสิ้น
เปลือง  เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอลค  สมุด  ซอง
เอกสาร  ตลับผงหมึก น้ําหมึกปริ้นท  เทป พี วี ซี แบบใสเครื่อง
เย็บกระดาษ  น้ํายาลบกระดาษไข  กระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป
  เป๊ก เข็มหมุด  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แบบ
พิมพ  พระพุทธรูป  ผ้าสําลี  พระบรมรูปจําลอง  ธง
ชาติ  กระเปา  สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ตาชั่งขนาด
เล็ก  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  น้ําดื่มสําหรับ
บริการ ประชาชนในสํานักงาน  โทรศัพทเคลื่อนที่(ราคาไม่ถึงห้า
พันบาท) ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น แบตเตอรี่วิทยุ เสา
อากาศวิทยุรับ-ส่ง หลอดไฟฟ้า อุปกรณ
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว
 27 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟันเครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ รวม
ไปถึงน้ํายาต่างๆ น้ํายาพ่นหมอกควัน วัคซีนต่างๆ ทรายอะเบท
 เป็นต้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27
 มิถุนายน 2559  และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว
4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 177,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 177,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ผู้นําท้องถิ่น 
และประชาชนตําบลมหาไชย ประจําปี 2566

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนและเยาวชนตําบลมหา
ไชย  ประจําปี 2565    และค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 152,500 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบอะไหล่  เช่น  ยาง
รถยนต  น้ํามันเบรก  น้อตและสกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลมกรอง
แสง  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีม
ล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโค้งมน  ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล่)  ชุดเกียรรถ
ยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ํา  หัว
เทียน  แบตเตอรี่  จานจ่าย  ล้อ  ถังน้ํามัน  ไฟหน้า  ไฟ
เบรก  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต  กันชน
รถยนต  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559 และตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน กาด ฯลฯ สําหรับยานพาหนะและขนส่ง และใช้เป็น
ส่วนผสมและเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตําบลมหา
ไชย และของหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่เทศบาลตําบลมหา
ไชยได้ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ หรือขอให้มาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาลตําบลมหาไชย เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  และ ตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานจราจร รวม 49,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 49,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันอุบัติเหตุด้านการจราจรช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ด้านการจราจรช่วงเทศกาลสําคัญ  ดังนี้
   2.ป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
   2. ป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาล
สงกรานต 2566
และค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จําเป็นในการดําเนินการโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
   และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการรณรงคปฏิวัติความคิดใหม่ ชาวตําบลมหาไชยสวมหมวก
นิรภัย 100% ประจําปี 2566

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงคปฏิวัติความคิด
ใหม่ ชาวตําบลมหาไชยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจําปี  2566
  และค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยแก่เยาวชนตําบลมหาไชย ประจําปี 2566

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย
จราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่เยาวชนตําบลมหา
ไชย ประจําปี 2566 และค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 242,400 บาท

งบบุคลากร รวม 237,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 237,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ตั้งจ่าย
ให้ครบ 12 เดือน  ตั้งไว้ 237,600 บาท  ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 4,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549,  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549,  หนังสือกรม
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน,  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,492,937 บาท
งบบุคลากร รวม 3,192,764 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,192,764 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,807,244 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ใน
สังกัดเทศบาลตําบลมหาไชย จํานวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12
 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี  ดังนี้
1) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง จํานวน 1
 อัตรา   
2) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้  จํานวน 1 อัตรา  
3) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมหาไชย จํานวน 2
 อัตรา   
4) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญนาแก้ว จํานวน 1
 อัตรา  
ตามหนังสือดังนี้
1) หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
 พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ
 สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ (ค่าตอบแทนพิเศษ ครู ค.ศ.3)ของ
พนักงาน จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท ตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากอุดหนุน
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่า
วิทยฐานะ  ดังนี้
 1. ครูผู้ดูแลเด็ก ชํานาญการพิเศษ (ครู คศ. 3) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลมหาไชย จํานวน 3 อัตรา ๆเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 201,600  บาท 
2. ครูผู้ดูแลเด็ก ชํานาญการ (ครู คศ. 2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลมหาไชย จํานวน 5 อัตรา ๆเดือนละ 3,500
  บาท    จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 210,000  บาท 
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ หนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 724,320 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 451,200 บาท     ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 272,820 บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ดูแลเด็ก  จํานวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ายให้ครบ  12  เดือน ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
1) ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้ จํานวน 1 อัตรา     ตั้ง
ไว้  199,894 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นเงิน 112,800
 บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 87,094 บาท)
2) ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมหาไชย จํานวน 2
  อัตรา ตั้งไว้  324,232 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็น
เงิน 225,600 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 98,632 บาท)
3) ผู้ดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญนาแก้ว จํานวน 1
  อัตรา ตั้งไว้  199,894 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็น
เงิน 112,800 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 87,094 บาท)
ตามหนังสือ ดังนี้
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้
ดูแลเด็ก) ที่อยู่ในเกณฑได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีมหาไชย 12 เดือน  จํานวน  2 อัตรา  ตั้ง
ไว้ 48,000 บาท  
ตามหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,002,173 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,900 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
ในสังกัดงานการศึกษาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
5) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลในสังกัดงานการศึกษาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
5) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาลในสังกัดงานการศึกษาตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
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การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร
5) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,115,725 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลมหาไชยในพื้นที่ตําบลมหาไชย ถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลมหาไชย

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับ ส่งเด็กเล็กในพื้นที่
ตําบลมหาไชย ถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลมหา
ไชย ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบลมหาไชย

จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของ
สถาบันคุรุพัฒนาของผู้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามประกาศของ
คณะกรรมการกลางองคกรปกครองท้องถิ่น   ลงวัน
ที่ 9 พฤษภาคม 2561     ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว
4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอสมเด็จ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมโครงการกีฬา
สัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอสมเด็จ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดงาน ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
จัดเตรียมสถานที่ค่าของขวัญของรางวัลสําหรับการประกวด การ
แสดงความสามารถต่างๆสําหรับเด็กในงาน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามโครงการ ฯลฯ และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปทัศนศึกษาของเด็ก
เล็กและบุคลากรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดของเทศบาลตําบลมหาไชย  ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว
4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 725,725 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา  ดังนี้
(1) สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อปท.จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ อัตรามื้อละ 21  บาท
ต่อคน จํานวน 245  วัน  จํานวน 91 คน  เป็นเงิน 468,195 บาท
(2)  สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700  บาท  จํานวน 91 คน เป็นเงิน 154,700
 บาท
(3) ค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน 91 คน เป็น
เงิน 18,200 บาท
(4) ค่าอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ  200  บาท/ปี  จํานวน  91
  คน              เป็นเงิน 18,200 บาท
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อัตราคนละ  300
  บาท/ปี    จํานวน  91  คน  เป็นเงิน 27,300 บาท
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อัตราคนละ  430
  บาท/ปี    จํานวน  91  คน  เป็นเงิน 39,130 บาท
ตามหนังสือ ดังนี้
  1) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดของเทศบาลตําบลมหาไชยทั้ง 4 ศูนย เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 865,148 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นรวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิม เช่นกระดาษปากกา
แฟ้ม ตรายาง ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษซองเอกสาร ไม้
บรรทัด คลิปแผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วย
งานแบบพิมพ ฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว
4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 845,148 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดัง
เดิม เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผง
ซักฟอก แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโตะ ฯลฯ
  
เป็นเงิน 40,000 บาท 
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
(2) ค่าอาหารเสริม (นม)             
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) ดังนี้
1.สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน
ภารกิจ จํานวน  260  วัน  ตั้งงบประมาณในอัตรา 7.82  บาทต่อ
วัน
จํานวน 91 คน เป็นเงิน 185,022 บาท
2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
จํานวน  260 วัน ตั้งงบประมาณในอัตรา 7.82 บาทต่อวัน 
จํานวน 305 คน เป็นเงิน 620,126 บาท
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 758,815 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 86,333 บาท)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณสื่อสารอินเตอรเน็ตของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลมหาไชย ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ 
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1
 เครื่อง  ราคาเครื่องละ   17,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz  จํานวน   1    หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน   1  หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน   1  หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า   1
   ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า   21  นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,281,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,281,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่เทศบาลตําบลมหาไชย

จํานวน 1,281,000 บาท

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่เทศบาลตําบลมหา
ไชย ดังนี้    
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่เทศบาลตําบลมหา
ไชย อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน  จํานวน 305
 คน เป็นเงิน 1,281,000  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 404,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จํานวน 2 อัตรา  หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบ
แทน หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
เทศบาลตําบลมหาไชย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟันเครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ รวม
ไปถึงน้ํายาต่างๆ น้ํายาพ่นหมอกควัน วัคซีนต่างๆ ทรายอะเบท
 เป็นต้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดต่างๆ 
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบลมหาไชย จํานวน 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
ตามโครงการตามพระราชดําริฯ ด้านสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
3) ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ด้อย
โอกาสให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ ให้กับคนพิการและผู้ด้อย
โอกาสในพื้นที่ตําบลมหาไชย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จํา
เป็น                                                                         
                                                                              
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การ
สังคมสงเคราะห ผู้ป่วยที่ยากไร้

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห ผู้ป่วยที่
ยากไร้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  เพื่อให้ประชาชน มีนรายได้
เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,418,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,730,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,730,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,035,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 3 อัตรา   ดังนี้
1)นักบริหารงานช่าง(ผอ.กองช่าง)จํานวน 1 อัตรา 
2)เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 
3)นายช่างโยธา จํานวนย 1  อัตรา
คํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 25/8/2565  08:10:40 หน้า : 78/94

143



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 626,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน   ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
2) ผู้ช่วยช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา 
3) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา  
4) คนงาน  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 26,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปฏิบัติ
งานในกองช่าง จํานวน 3 ราย คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
  เดือน ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
2) ผู้ช่วยช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 677,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างสํารวจ  จํานวน  1 อัตรา  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างสํารวจ  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
         เพี่อเป็นค่าจ้างบริการทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ      เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    
-เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่ง คอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   เช่น  ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ  โถ
ส้วม  อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป  อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี  ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห ท่อน้ําและอุปกรณประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวัน
ที่ 28  พฤษภาคม  2564  และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2
/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน กาซ ฯลฯ สําหรับยานพาหนะและขนส่ง และใช้เป็น
ส่วนผสมและเชื้อเพลิงเครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตําบลมหา
ไชย และของหน่วยราชการอื่นหรือบุคคลอื่นที่เทศบาลตําบลมหา
ไชยได้ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ หรือขอให้มาปฏิบัติงานให้แก่
เทศบาลตําบลมหาไชย ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลง
วันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟซีดีรอมไดรฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ (Key Board) เมน
บอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAMคัต
ซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เช่น
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card)
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 11,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อโตะทํางานราชการระดับ 1-2 จํานวน 11,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินในการจัดซื้อโตะทํางานระดับ1-2 จํานวน 3
 ตัว  คุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้
ขนาด กว้าง 60*ยาว120*สูง75 ซม. มี 1ตู้เก็บเอกสารด้านขวา
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ มหาไชยเกมส” จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ 
มหาไชยเกมส”
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ  การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอําเภอสมเด็จประจําปี 2566 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการงานรวม
พลคนชนเผ่าและของดีอําเภอสมเด็จ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ  การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564
 - เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต(รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ)สรงน้ําพระ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต(รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ) สรงน้ําพระ  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ  การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,255,300 บาท

งบลงทุน รวม 1,255,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,255,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสมานผาสานคํา ไปบ้านนายสมศักดิ์ 
ศรีสองเมือง(บุ่งนางเลิศ)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สมาน ผาสานคํา ไปบ้านนายสมศักดิ์ ศรีสองเมือง ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 81.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 324  ต.ร.ม
.  พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลมหาไชย  เลขที่  001/2566  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหม่ หมู่ 7 สายหน้าดอนปู่ตา จํานวน 323,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
ใหม่ หมู่ 7 สายหน้าดอนปู่ตา  ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร  ยาว 130.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ต.ร.ม
.  พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลมหาไชย  เลขที่  002/2566  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคําหม่วย  หมู่ 5  สายบ้านนายบุญสิงห สาร
หงษ ไปวัดป่าแพงศรี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคํา
หม่วย หมู่ 5  สายบ้านนายบุญสิงห สารหงษ ไปวัดป่าแพง
ศรี ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 41.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 164 ต.ร.ม
.  พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลมหาไชย  เลขที่ 003/2566  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วันที่พิมพ : 25/8/2565  08:10:40 หน้า : 87/94

152



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สายทางบ้านนายนิตย ตาสา
โรจน - เชื่อมกับถนนมิยาซาว่า หมู่ที่ 4

จํานวน 432,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล. สายทางบ้านนายนิตย ตาสาโรจน - เชื่อมกับถนนมิยา
ซาวา หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 173.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 692  ต.ร.ม
.  พร้อมไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลมหาไชย  เลขที่ 004/2566  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดงบัง หมู่ 6 สายทางบ้านดงบังไปอุทยาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านดง
บัง หมู่ 6 สายทางบ้านนายจํานงค  ไตรพิษ  ไป
อุทยาน  กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 450.00 เมตร  ลงลูกรัง
พร้อมปรับเกลี่ยล้มกอง ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลมหา
ไชย  เลขที่ 005/2566  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ 9 - โรงเรียนหนอง
สนมฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม่ หมู่ 9 - โรงเรียนหนองสนมฯ  กว้ําง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 765.00 เมตร ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยล้มกอง ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลมหาไชย  เลขที่ 006/2566  โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆด้านการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ  ส่ง
เสริมอาชีพสตรี  และด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตําบลมหา
ไชย  ที่เข้าร่วมโครงการอบรม  หมู่ที1่-10 ในพื้นที่ตําบลมหา
ไชย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าที่จํา
เป็น                                                                         
                                                                              
            - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จํานวน 50 คน พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ (กระบอกฉีดยา เข็ม
ฉีดยา ถุงมือยาง ตะกร้อปิดปากสุนัข)และวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่ตําบลมหาไชย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตําบลมหาไชย จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปลูกต้นไม้  เพิ่มพื้นที่ป่า
ในชุมชน  เพื่อปรับภูมิทัศนให้ร่มรื่นสวยงามต่อไป  
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธุปลากินพืช  ปล่อยในบ่อ
สาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลมหาไชย  เพื่อเพิ่มจํานวนประชากร
สัตวน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ  และเป็นการอนุรักษส่งเสริมสิ่งแวด
ล้อมที่ดี  รักษาระบบนิเวศ  โดยการปล่อยปลาให้คืนกลับสู่
ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ  ขยายพันธุปลาในสระ
สาธารณะ  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชนสัตวน้ําในการยัง
ชีพ  เหลือจําหน่าย  และสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตําบลมหาไชย  
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 966,800 บาท

งบบุคลากร รวม 136,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 136,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งพนักงานผลิต
น้ําประปา จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2
/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง
พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 1 ราย คํานวณตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  และ
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้    
1. ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบน้ําประปาของ
เทศบาล ตําบลมหาไชย 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบน้ํา
ประปาของเทศบาลตําพบลมหาไชย  จํานวน 4 คน    เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 
         เพี่อเป็นค่าจ้างบริการทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ      เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    
เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักาาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
   1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
   2.ค่าสิงของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
- ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่  เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอรื สี ปูน
ซีเมนต จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่ง
ร้าน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือที่ มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม  2564   และ
ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2566
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ
.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟันเครื่องวัดน้ําฝน ถัง
เก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตวเลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ฯลฯ รวม
ไปถึงน้ํายาต่างๆ น้ํายาพ่นหมอกควัน วัคซีนต่างๆ ทรายอะเบท
  เป็นต้น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดต่างๆ คลอรีน  สารส้ม ฯลฯ ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
น้ํา   เป็นไปตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวัน
ที่ 30  มิถุนายน 2566  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

188,050

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,522

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,208,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 258,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

511,776

คาเชาที่ราชพัสดุ 42,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

30,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

100,000

เงินชวยพิเศษ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

188,050

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,522

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,208,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 258,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000

เงินสํารองจาย 400,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

511,776

คาเชาที่ราชพัสดุ 42,000

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

30,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

100,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,605,740 2,044,844 1,035,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000 201,600

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,238,360 724,320 626,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

30,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

30,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,685,944

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

285,600

เงินประจําตําแหนง 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 3,701,880
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

121,080 48,000 26,820

เงินวิทยฐานะ 411,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000 144,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาเชาบ้าน 120,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

84,600 17,700

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 500,000 552,000 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล ของขวัญ 
หรือเงินรางวัล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 219,900

เงินวิทยฐานะ 411,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

294,000

คาเบี้ยประชุม 10,000

คาเชาบ้าน 162,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

102,300

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,000 1,702,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาของรางวัล ของขวัญ 
หรือเงินรางวัล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
กิจกรรมตางๆ ที่คาด
การณ์กําหนดลวงหน้า
ไว้ไมได้

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาใช้จายในการสงเสริม
ปกป้องสถาบันของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธี

100,000

คาซอมแซมและบํารุง
รักษายานพาหนะ

30,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อนําข้อมูล
ปญหาไปจัดทํา ปรับ
ปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน
กิจกรรมตางๆ ที่คาด
การณ์กําหนดลวงหน้า
ไว้ไมได้

20,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 200,000

คาใช้จายในการสงเสริม
ปกป้องสถาบันของชาติ
และการจัดงานรัฐพิธี

100,000

คาซอมแซมและบํารุง
รักษายานพาหนะ

30,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

10,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อนําข้อมูล
ปญหาไปจัดทํา ปรับ
ปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 60,000 100,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุด้านการจราจร
ชวงเทศกาลสําคัญ

24,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้แกผู้
นําท้องถิ่น และ
ประชาชนตําบลมหา
ไชย ประจําป 2566

25,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)และเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบล
มหาไชย ประจําป 2566

44,000

โครงการรณรงค์ปฏิวัติ
ความคิดใหม ชาวตําบล
มหาไชยสวมหมวก
นิรภัย 100% ประจําป 
2566

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานเทศบาล

100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 270,000

โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุด้านการจราจร
ชวงเทศกาลสําคัญ

24,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้แกผู้
นําท้องถิ่น และ
ประชาชนตําบลมหา
ไชย ประจําป 2566

25,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)และเจ้า
หน้าที่เทศบาลตําบล
มหาไชย ประจําป 2566

44,000

โครงการรณรงค์ปฏิวัติ
ความคิดใหม ชาวตําบล
มหาไชยสวมหมวก
นิรภัย 100% ประจําป 
2566

5,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:11:01 หน้า : 10/24

169



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
และการขับขี่อยาง
ปลอดภัยแกเยาวชน
ตําบลมหาไชย ประจําป 
2566

20,000

-คาจ้างเหมารถรับสง
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลมหาไชยในพื้นที่
ตําบลมหาไชย ถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลมหาไชย

180,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบล
มหาไชย

60,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอสมเด็จ

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับวินัยจราจร
และการขับขี่อยาง
ปลอดภัยแกเยาวชน
ตําบลมหาไชย ประจําป 
2566

20,000

-คาจ้างเหมารถรับสง
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลมหาไชยในพื้นที่
ตําบลมหาไชย ถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลมหาไชย

180,000

คาใช้จายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบล
มหาไชย

60,000

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอสมเด็จ

30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

30,000

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

725,725

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

20,000

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย การ
สังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วย
ที่ยากไร้

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  “ มหา
ไชยเกมส์”

100,000

โครงการงานรวมพลคน
ชนเผาและของดีอําเภอ
สมเด็จประจําป 2566

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์(รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ)สรงน้ํา
พระ

40,000

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ตําบลมหาไชย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

725,725

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

20,000

ฝึกอบรมอาชีพคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

20,000

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
ด้อยโอกาสและครอบ
ครัวผู้มีรายได้น้อย การ
สังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วย
ที่ยากไร้

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  “ มหา
ไชยเกมส์”

100,000

โครงการงานรวมพลคน
ชนเผาและของดีอําเภอ
สมเด็จประจําป 2566

100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์(รด
น้ําดําหัวผู้สูงอายุ)สรงน้ํา
พระ

40,000

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
ตําบลมหาไชย

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตางๆ
ด้านการเกษตร

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัต
 ิยราชนารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 4,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 845,148

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 2,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,000 150,000 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,000 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

60,000 40,000

วัสดุกอสร้าง 10,000

วัสดุการเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพตางๆ
ด้านการเกษตร

10,000 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัต
 ิยราชนารี

60,000 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 224,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 865,148

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,500

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 275,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 158,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 200,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 60,000

วัสดุการเกษตร 200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 8,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สําหรับงานสํานักงาน

46,000 17,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ
คสําหรับงานสํานักงาน

22,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคา
โค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว8 เมตร สูง 2.5 
เมตร

100,000

จัดซื้อโต๊ะทํา
งานราชการระดับ 1-2

11,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 700,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

38,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 13,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สําหรับงานสํานักงาน

63,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ
คสําหรับงานสํานักงาน

22,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคา
โค้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว8 เมตร สูง 2.5 
เมตร

100,000

จัดซื้อโต๊ะทํา
งานราชการระดับ 1-2

11,100

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายสมานผาสาน
คํา ไปบ้านนายสมศักดิ์ 
ศรีสองเมือง(บุงนางเลิศ)

กอสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกใหม หมู 7 สายหน้า
ดอนปู่ตา

กอสร้างถนน คสล.บ้าน
คําหมวย  หมู 5  สาย
บ้านนายบุญสิงห์ สาร
หงษ์ ไปวัดป่าแพงศรี

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. สาย
ทางบ้านนายนิตย์ ตาสา
โรจน์ - เชื่อมกับถนน
มิยาซาวา หมูที่ 4

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ดงบัง หมู 6 สายทาง
บ้านดงบังไปอุทยาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านมหาไชยคุ้มใหม 
หมู 9 - โรงเรียนหนอง
สนมฯ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายสมานผาสาน
คํา ไปบ้านนายสมศักดิ์ 
ศรีสองเมือง(บุงนางเลิศ)

200,000 200,000

กอสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกใหม หมู 7 สายหน้า
ดอนปู่ตา

323,000 323,000

กอสร้างถนน คสล.บ้าน
คําหมวย  หมู 5  สาย
บ้านนายบุญสิงห์ สาร
หงษ์ ไปวัดป่าแพงศรี

100,000 100,000

กอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คสล. สาย
ทางบ้านนายนิตย์ ตาสา
โรจน์ - เชื่อมกับถนน
มิยาซาวา หมูที่ 4

432,300 432,300

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ดงบัง หมู 6 สายทาง
บ้านดงบังไปอุทยาน

100,000 100,000

ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านมหาไชยคุ้มใหม 
หมู 9 - โรงเรียนหนอง
สนมฯ

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพ
ติดตามแผน "ยุทธการ
ฟ้าแดดสงยาง ระดม
กวาดล้างยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธุ์ สู
ชุมชนมั่นคง" ประจําป 
2566

40,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

10,000

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติด ประจําป 
2566 อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพ
ติดตามแผน "ยุทธการ
ฟ้าแดดสงยาง ระดม
กวาดล้างยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธุ์ สู
ชุมชนมั่นคง" ประจําป 
2566

40,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

10,000

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอา
ชนะยาเสพติด ประจําป 
2566 อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่
เทศบาลตําบลมหาไชย

1,281,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

รวม 8,883,748 14,028,620 914,500 6,735,337 404,000 40,000 2,418,680 240,000

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:11:01 หน้า : 23/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่
เทศบาลตําบลมหาไชย

1,281,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

200,000

รวม 1,255,300 280,000 966,800 36,166,985

วันที่พิมพ์ : 25/8/2565  08:11:01 หน้า : 24/24
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