




เทศบาลตําบลริมปง
เขต/อําเภอ เมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน

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

999 หมู 6 ตําบลริมปง  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ เมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  51000

พื้นที่ 14.14 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,724 คน
ชาย 3,140 คน

หญิง 3,584 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลริมปง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลริมปง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลริมปงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลริมปง จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,894,988.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 71,932,442.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,354,918.22 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 9 โครงการ รวม 
782,400.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 39 โครงการ รวม 1,372,495.27 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 3,303,907.47 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 60,757,595.94 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 347,418.59 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 615,717.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 234,402.16 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 19,620.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 155,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 29,215,312.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 30,170,125.58 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,896.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 53,885,285.36 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 19,817,262.82 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,024,389.80 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 15,481,928.22 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,181,414.80 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,354,914.72 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,375.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 49,896.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 347,418.59 330,000.00 1,580,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

615,717.40 529,400.00 609,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,402.16 400,000.00 240,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,620.00 50,600.00 26,600.00

หมวดรายได้จากทุน 155,000.00 2,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,372,158.15 1,312,000.00 2,458,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 29,215,312.21 29,688,000.00 29,841,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29,215,312.21 29,688,000.00 29,841,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 30,170,125.58 30,000,000.00 30,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,170,125.58 30,000,000.00 30,200,000.00

รวม 60,757,595.94 61,000,000.00 62,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 19,817,262.82 21,251,000.00 21,810,400.00

งบบุคลากร 16,024,389.80 20,489,076.00 21,002,000.00

งบดําเนินงาน 15,481,928.22 14,121,434.00 15,498,800.00

งบลงทุน 1,181,414.80 3,456,490.00 2,586,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,354,914.72 1,652,000.00 1,602,000.00

งบรายจ่ายอื่น 25,375.00 30,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 53,885,285.36 61,000,000.00 62,500,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,987,650

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,438,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,320,520

แผนงานสาธารณสุข 4,689,010

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,081,560

แผนงานเคหะและชุมชน 1,720,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 736,980

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 958,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,304,580

แผนงานการเกษตร 453,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,810,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,500,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,810,400 21,810,400
    งบกลาง 21,810,400 21,810,400

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,800,280 1,993,980 3,384,980 379,320 12,558,560
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,951,960 1,993,980 3,384,980 379,320 9,710,240

งบดําเนินงาน 2,124,300 815,290 1,389,000 67,500 4,396,090
    ค่าตอบแทน 223,000 200,000 306,000 60,000 789,000

    ค่าใช้สอย 754,600 459,790 978,000 5,000 2,197,390

    ค่าวัสดุ 405,000 150,500 105,000 2,500 663,000

    ค่าสาธารณูปโภค 741,700 5,000 0 0 746,700

งบลงทุน 0 10,000 0 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 23,000 0 0 0 23,000
    เงินอุดหนุน 23,000 0 0 0 23,000

รวม 8,947,580 2,819,270 4,773,980 446,820 16,987,650

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 346,800 0 346,800
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 346,800 0 346,800

งบดําเนินงาน 1,046,500 45,000 1,091,500
    ค่าตอบแทน 40,500 0 40,500

    ค่าใช้สอย 926,000 15,000 941,000

    ค่าวัสดุ 80,000 30,000 110,000

รวม 1,393,300 45,000 1,438,300

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 969,120 1,228,200 0 2,197,320
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 969,120 1,228,200 0 2,197,320

งบดําเนินงาน 688,400 1,128,000 40,000 1,856,400
    ค่าตอบแทน 79,000 0 0 79,000

    ค่าใช้สอย 514,400 380,000 40,000 934,400

    ค่าวัสดุ 95,000 715,000 0 810,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 33,000 0 33,000

งบลงทุน 0 66,800 0 66,800
    ค่าครุภัณฑ์ 0 66,800 0 66,800

งบเงินอุดหนุน 0 1,200,000 0 1,200,000
    เงินอุดหนุน 0 1,200,000 0 1,200,000

รวม 1,657,520 3,623,000 40,000 5,320,520

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,782,960 0 241,440 2,024,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,782,960 0 241,440 2,024,400

งบดําเนินงาน 1,977,200 100,000 367,410 2,444,610
    ค่าตอบแทน 147,000 0 0 147,000

    ค่าใช้สอย 1,693,200 100,000 367,410 2,160,610

    ค่าวัสดุ 137,000 0 0 137,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 200,000 220,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 200,000 220,000

รวม 3,760,160 120,000 808,850 4,689,010

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 484,320 494,040 978,360
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 484,320 494,040 978,360

งบดําเนินงาน 192,000 911,200 1,103,200
    ค่าตอบแทน 87,000 82,000 169,000

    ค่าใช้สอย 51,000 829,200 880,200

    ค่าวัสดุ 54,000 0 54,000

รวม 676,320 1,405,240 2,081,560

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 1,620,000 1,620,000
    ค่าใช้สอย 0 1,220,000 1,220,000

    ค่าวัสดุ 0 400,000 400,000

งบลงทุน 0 50,000 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000

รวม 50,000 1,670,000 1,720,000

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 415,980 415,980
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 415,980 415,980

งบดําเนินงาน 321,000 321,000
    ค่าตอบแทน 82,000 82,000

    ค่าใช้สอย 239,000 239,000

รวม 736,980 736,980

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 155,000 656,000 0 811,000
    ค่าใช้สอย 155,000 656,000 0 811,000

งบลงทุน 50,000 0 0 50,000
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 85,000 12,000 97,000
    เงินอุดหนุน 0 85,000 12,000 97,000

รวม 205,000 741,000 12,000 958,000

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,873,260 379,320 2,252,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,873,260 379,320 2,252,580

งบดําเนินงาน 1,642,000 0 1,642,000
    ค่าตอบแทน 215,000 0 215,000

    ค่าใช้สอย 987,000 0 987,000

    ค่าวัสดุ 340,000 0 340,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 0 100,000

งบลงทุน 0 2,410,000 2,410,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,410,000 2,410,000

รวม 3,515,260 2,789,320 6,304,580

หน้า : 10/11



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 228,000 0 228,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 228,000 0 228,000

งบดําเนินงาน 133,000 80,000 213,000
    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000

    ค่าใช้สอย 65,000 80,000 145,000

    ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000

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

รวม 373,000 80,000 453,000

หน้า : 11/11



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 16,987,650

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,438,300

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,320,520

แผนงานสาธารณสุข 4,689,010

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,081,560

แผนงานเคหะและชุมชน 1,720,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 736,980

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 958,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,304,580

แผนงานการเกษตร 453,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,810,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 62,500,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลริมปง และโดยเห็นชอบของนายอําเภอเมืองลําพูน 
ปฏิบัติราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดลําพูน

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 62,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงท้องที่ 138.70 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 136,648.80 141,551.59 150,000.00 800.00 % 1,350,000.00
     ภาษีป้าย 174,711.00 205,867.00 180,000.00 27.78 % 230,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 311,498.50 347,418.59 330,000.00 1,580,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,415.30 2,541.40 2,800.00 -7.14 % 2,600.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 400.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 439,300.00 486,620.00 450,000.00 8.89 % 490,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,850.00 630.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 4,400.00 2.27 % 4,500.00
     ค่าธรรมเนียมคําขอรับใบอนุญาตเปนผู้รับจ้างให้บริการ 300.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,340.00 1,590.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,918.00 59,670.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,800.00 4,350.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 52,094.00 55,394.00 5,000.00 900.00 % 50,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

42,300.00 0.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

9,650.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,879.00 4,862.00 1,700.00 17.65 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 60.00 100.00 0.00 % 100.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 500.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 563,346.30 615,717.40 529,400.00 609,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 396,081.69 234,402.16 400,000.00 -40.00 % 240,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 396,081.69 234,402.16 400,000.00 240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 10.00 100.00 0.00 % 100.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 14,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 45,740.00 19,610.00 50,000.00 -76.00 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,740.00 19,620.00 50,600.00 26,600.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 2,240.00 155,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,240.00 155,000.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 582,174.47 586,521.59 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 17,545,526.03 17,674,253.46 17,600,000.00 1.14 % 17,800,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,121,661.73 3,464,884.83 3,200,000.00 12.50 % 3,600,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 167,175.21 208,287.61 158,000.00 37.78 % 217,700.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,190,620.71 5,452,374.07 5,000,000.00 10.20 % 5,510,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 78,527.47 82,569.18 80,000.00 3.75 % 83,000.00
     ค่าภาคหลวงปโตรเลียม 46,143.14 30,098.47 50,000.00 -38.00 % 31,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,913,058.00 1,716,323.00 3,000,000.00 -33.33 % 2,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 29,644,886.76 29,215,312.21 29,688,000.00 29,841,700.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 28,317,600.00 30,170,125.58 30,000,000.00 0.67 % 30,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 28,317,600.00 30,170,125.58 30,000,000.00 30,200,000.00
รวมทุกหมวด 59,281,393.25 60,757,595.94 61,000,000.00 62,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 62,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,580,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,350,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปงบประมาณที่ผ่าน

ภาษีป้าย จํานวน 230,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 609,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,600 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 490,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,800 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน
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ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 240,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 26,600 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน
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เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 14,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 29,841,700 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,800,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,600,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 217,700 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,510,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 83,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,000,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปงบประมาณที่ผ่าน
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 30,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,200,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:01:26 หน้า : 4/4



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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 726,074.43 757,301.59 785,000 3.18 % 810,000

คาชําระดอกเบี้ย 166,905.53 120,936.08 96,000 -4.17 % 92,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,373 20,500 33,000 51.52 % 50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,273 1,309 1,318 279.36 % 5,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,791,400 12,383,200 13,196,000 8.67 % 14,340,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,630,400 3,734,800 3,997,000 4.19 % 4,164,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 232,000 230,000 234,000 53.85 % 360,000

เงินสํารองจาย 199,557.03 125,399 205,000 -51.22 % 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 930,000 2.58 % 954,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 318,780 23.91 % 395,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน    จังหวัดลําพูน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 54,496.42 55,605.15 51,711 -100 % 0

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 0 0 0 100 % 70,000

เงินสบทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลริม
ปง

350,000 350,000 0 0 % 0

เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ริมปง

375,000 375,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 300,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลริม
ปง

0 0 350,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
ริมปง

0 0 270,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 170,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

617,000 925,500 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 737,712 0 0 % 0

รวมงบกลาง 18,172,479.41 19,817,262.82 20,467,809 21,810,400
รวมงบกลาง 18,172,479.41 19,817,262.82 20,467,809 21,810,400
รวมงบกลาง 18,172,479.41 19,817,262.82 20,467,809 21,810,400

รวมแผนงานงบกลาง 18,172,479.41 19,817,262.82 20,467,809 21,810,400

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 2/83



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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

725,760 571,726 725,760 0 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 140,322 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 140,322 180,000 0 % 180,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 152,732 207,360 0 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,313,280 1,220,927 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,606,400 2,226,029 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,395,899.03 2,245,453.81 2,399,700 24.43 % 2,985,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 84,304.84 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 238,596.77 142,450 144,000 12.5 % 162,000

คาจางลูกจางประจํา 729,540 386,087.5 336,360 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 131,964 137,092 0 100 % 648,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 22,328 0 100 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,519,999.8 3,017,716.15 2,964,060 3,951,960
รวมงบบุคลากร 6,126,399.8 5,243,745.15 5,812,380 6,800,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

5,150 289,062 11,400 -12.28 % 10,000

คาเบี้ยประชุม 69,062.5 41,625 40,000 -25 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 15,960 2,100 138.1 % 5,000

คาเชาบาน 40,000 117,833 139,000 20.86 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 116,282.5 464,480 192,500 223,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,843,166.13 2,150,179.48 895,700 -100 % 0

จางเหมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 0 0 0 100 % 26,000

จางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 477,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 68,470 42,000 40,000 -25 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

105,778 25,530 20,000 50 % 30,000

คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลริมปง

0 177,728.05 0 0 % 0

คาใชจายในงานราชพิธีตางๆ 0 0 5,000 -100 % 0

คาใชจายในงานราชพิธีตางๆ 0 0 0 100 % 10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและ
พวงมาลา

0 0 0 100 % 5,000

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

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

55,585 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชนนีพันปหลวง เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางและพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลริมปง

71,900 8,500 12,436 -100 % 0

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ วันพอแหงชาติ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพอแหงชาติ พุทธศักราช 
2562

17,220 0 0 0 % 0

โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ วันพอแหงชาติ

0 20,720 0 0 % 0

โครงการวันทองถิ่นไทย 500 0 4,900 -100 % 0

โครงการวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันเทศบาล 0 0 450 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 6/83



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

โครงการวันปยมหาราช 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวันปยมหาราช 4,500 9,430 0 0 % 0

โครงการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานดวย
กิจกรรม 5 ส.

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อ
สัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต

0 0 0 100 % 6,600

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 9,502 0 0 % 0

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแก
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแก
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ริมปง

0 8,190 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 254,512.47 168,055 70,000 -42.86 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 2,421,631.6 2,619,834.53 1,108,486 754,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 141,069 114,844 100,000 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 52,336 20,693 23,000 -13.04 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 60,181 66,340.97 91,300 -56.19 % 40,000

วัสดุกอสราง 50,376.29 100,309.25 40,000 -37.5 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,200 13,900 24,000 -16.67 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 209,009.2 189,755.5 304,420 -34.3 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,530 6,704 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 18,941 11,942 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,063 37,529 41,000 -26.83 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 606,705.49 562,017.72 623,720 405,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 519,132 429,036.25 492,950 -18.86 % 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,050 44,677.27 20,000 0 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 48,561.93 45,869.84 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 32,522 41,160 55,000 -9.09 % 50,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 146,029.32 221,605.56 221,700 0 % 221,700

รวมค่าสาธารณูปโภค 761,295.25 782,348.92 839,650 741,700
รวมงบดําเนินงาน 3,905,914.84 4,428,681.17 2,764,356 2,124,300

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร 0 2,900 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก 0 1,500 0 0 % 0

เครื่องอัดอากาศ 0 0 12,500 -100 % 0
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เคาน์เตอร์ 22,750 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 20,100 -100 % 0

โตะทํางาน 0 7,400 0 0 % 0

ถังน้ําแบบสเตนเลส 0 0 9,400 -100 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 7,190 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง(แอมป์) 14,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น - น้ํารอน 0 5,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 33,800 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) งานกิจการสภา

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา(18 หนา/นาที)

2,590 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer)

0 8,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank Printer) งานกิจการสภา

0 4,290 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดําชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 8,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,450 0 0 % 0

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

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
2 เครื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart 
Card Reader)

3,450 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 52,290 83,830 65,590 0
รวมงบลงทุน 52,290 83,830 65,590 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

17,000 17,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 18,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน  
ตามโครงการฝึกอบรมการใหความรูดาน
การอํานวยความเป็นธรรมใหกับประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน 
ประจําป พ.ศ.2565

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 18,000

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
เพื่อเป็นคาใชจายตาม โครงการฝึกอบรม
การใหความรูดานการอํานวยความเป็น
ธรรมใหกับประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ใน
พื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 17,000 17,000 23,000 23,000
รวมงบเงินอุดหนุน 17,000 17,000 23,000 23,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลริมปง

25,375 25,375 25,925 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,375 25,375 25,925 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,375 25,375 25,925 0

รวมงานบริหารทั่วไป 10,126,979.64 9,798,631.32 8,691,251 8,947,580
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,132,980 1,135,338.87 1,355,760 9.48 % 1,484,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

40,500 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 46,500 47,806.45 58,000 3.45 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 273,480 286,740 305,540 7.93 % 329,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,493,460 1,469,885.32 1,719,300 1,993,980
รวมงบบุคลากร 1,493,460 1,469,885.32 1,719,300 1,993,980
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 9,300 -46.24 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 10,000 60,000 77,000 133.77 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 8,200 21.95 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 23,600 70,100 94,500 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 401,164.09 436,615.78 551,862 -87.97 % 66,390

คาจางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 278,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดประชุมราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 1,130 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

59,292 17,600 7,500 166.67 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 7,500 100 % 15,000

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติผูทําความดีมี
ความซื่อสัตย์สุจริต

4,900 755 0 0 % 0

โครงการสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อ
สัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกัน
การทุจริต

9,340 1,577 6,600 -100 % 0

โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบานเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณาการ

38,670 0 45,565 -100 % 0

โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบานเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณาการ

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอาสาสมัครป้องกันการทุจริตตําบล
ริมปง (อส.ปปช.)

0 5,245 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,300 10,430 16,135 23.95 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 523,666.09 473,352.78 640,162 459,790
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,242 49,113 60,000 -36.67 % 38,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 53,513 77,589 80,000 -50 % 40,000

วัสดุกอสราง 4,591.07 976 2,500 100 % 5,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 378 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 15,520.9 17,365 22,000 -9.09 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,074 3,300 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 1,564 5,000 -50 % 2,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,980 19,350 40,000 -25 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 1,250 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 130,920.97 170,885 224,500 150,500
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 683,187.06 719,337.78 964,162 815,290

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ผูบริหาร 2,900 0 0 0 % 0

เกาอี้ระดับผูบริหารหลังพิงสูง 0 2,900 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานเบาะหนัง  PVC  ขาเหล็ก 
โช็คแกส 

0 0 1,750 -100 % 0

เกาอี้สํานักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก โชคแกส 3,000 0 0 0 % 0
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ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

โตะทํางานไม ระดับ 3-6 3,900 0 0 0 % 0

โตะระดับ 3-6 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง(แอมส์)ขนาด 1,000 W 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องขยายเสียง(แอมส์)ขนาด 550 W 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ ระบบดิจิตอล 30,000 0 0 0 % 0

กลองสําหรับการประชุมทางไกลผานจอ
ภาพแบบ conference

0 41,900 0 0 % 0

โดรน 0 34,500 0 0 % 0

ลําโพงภาคสนาม (ชนิดมีลอลาก) 0 18,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 17,000 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุก 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,290 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 16/83



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

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 4,980 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 125,200 140,970 23,550 10,000
รวมงบลงทุน 125,200 140,970 23,550 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,301,847.06 2,330,193.1 2,707,012 2,819,270
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,794,471.06 2,636,630.64 2,814,450 5.06 % 2,956,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

17,693 15,310 7,170 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 51,000 69,306.45 78,000 0 % 78,000

คาจางลูกจางประจํา 484,680 511,500 329,760 6.14 % 350,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,347,844.06 3,232,747.09 3,229,380 3,384,980
รวมงบบุคลากร 2,347,844.06 3,232,747.09 3,229,380 3,384,980
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,300 17,960 20,000 0 % 20,000

คาเชาบาน 26,064.52 175,716 255,000 -34.9 % 166,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 69,500 72.66 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 76,264.52 223,576 344,500 306,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 705,527.4 738,213.44 860,400 -94.77 % 45,000

คาจางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 838,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

16,546 25,024 40,000 -25 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได ประจําป 2565

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดดวยการปรับปรุงระบบและฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง

0 300,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดดวยการปรับปรุงระบบและฐานขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียม
ความพรอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2563

148,305 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,980 5,215 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 891,358.4 1,068,452.44 960,400 978,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,773.7 59,987 44,000 -9.09 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,233.8 2,054.4 4,500 -33.33 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,520 63,280 70,000 -14.29 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 86,527.5 125,321.4 120,500 105,000
รวมงบดําเนินงาน 1,054,150.42 1,417,349.84 1,425,400 1,389,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 5,700 0 0 0 % 0

เกาอี้ผูบริหาร 5,800 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน 950 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เช็ค 0 29,800 0 0 % 0

เคาน์เตอร์สําหรับรับชําระภาษี 21,000 0 0 0 % 0

โตะทํางานระดับ 1 - 2 2,500 0 0 0 % 0

โตะทํางานระดับ 3-6 11,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 100,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 29,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 10,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 14,990 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1

8,900 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 17,150 17,150 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 174,200 101,740 0 0
รวมงบลงทุน 174,200 101,740 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 3,576,194.48 4,751,836.93 4,654,780 4,773,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 133,760 183.58 % 379,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 133,760 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 133,760 379,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 29,122 106.03 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,122 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 1,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 2,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 2,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,122 67,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 162,882 446,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,005,021.18 16,880,661.35 16,215,925 16,987,650
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 18,725 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 18,725 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 18,725 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 18,725 0 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 178,200 5.15 % 187,380

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 142,271 8.51 % 154,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 17,149 -70.61 % 5,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 337,620 346,800
รวมงบบุคลากร 0 0 337,620 346,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 2,500 0 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 12,500 -36 % 8,000

คาเชาบาน 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 45,000 40,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,071,279 -30.92 % 740,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 2,000 400 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 2,550 292.16 % 10,000

โครงการกีฬาประชาชนตานภัยยาเสพติด 282,854 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 6,150 6,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 0 100 % 36,000

โครงการฝึกทบทวนกูชีพตําบลริมปง 7,250 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลริมปง

0 64,620 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลด
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและการซอม
แผนการป้องกันอัคคีภัย

0 0 33,820 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลด
ความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและการซอม
แผนการป้องกันอัคคีภัย

0 0 0 100 % 35,000

โครงการเฝ้าระวังและแกไขปญหายาเสพติด
ตําบลริมปง

3,840 0 0 0 % 0

โครงการใหความรูแกสมาชิก อปพร. ตําบล
ริมปง ดานการป้องกันภัยทางถนน

0 8,350 10,000 -100 % 0

โครงการใหความรูแกสมาชิก อปพร. ตําบล
ริมปง ดานการป้องกันภัยทางถนน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมดานสาธารณภัยและซอม
แผนสาธารณภัยในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 110,000 -36.36 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 293,944 79,120 1,235,649 926,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 77,350 98,424.5 30,000 0 % 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 34,989 30,000 -16.67 % 25,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 39,000 -35.9 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 43,150 71,963.5 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 120,500 205,377 99,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 414,444 284,497 1,379,649 1,046,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กลองโทรทัศน์วงจรปด 0 249,994.8 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 249,994.8 16,500 0
รวมงบลงทุน 0 249,994.8 16,500 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 414,444 534,491.8 1,733,769 1,393,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสรางจิตสํานึกดานการใชถนนให
แกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 34,300 -12.54 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 34,300 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 34,300 45,000

รวมงานจราจร 0 0 34,300 45,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 414,444 553,216.8 1,768,069 1,438,300

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,082,400 1,448,160 864,840 5.12 % 909,120

เงินประจําตําแหนง 46,500 60,000 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 426,456 443,644 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 44,216 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,645,356 2,038,020 924,840 969,120
รวมงบบุคลากร 1,645,356 2,038,020 924,840 969,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบาน 60,000 69,900 71,000 0 % 71,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 -83.33 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 64,200 85,600 104,000 79,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 366,445.8 361,921.14 417,200 -92.81 % 30,000

จางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 416,400

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

27,820 59,436 30,000 -33.33 % 20,000

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,000 6,200 23,000 0 % 23,000

รวมค่าใช้สอย 397,265.8 427,557.14 505,200 514,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,855 77,382 80,000 -25 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,954 9,017 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 506.7 374.4 3,000 0 % 3,000

วัสดุกีฬา 7,143 9,522 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,350 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 110,808.7 96,295.4 115,000 95,000
รวมงบดําเนินงาน 572,274.5 609,452.54 724,200 688,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานเบาะหนัง ขาเหล็ก 2,850 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พรอมกระจก 6,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,550 0 0 0
รวมงบลงทุน 9,550 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,227,180.5 2,647,472.54 1,649,040 1,657,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 667,800 -12.43 % 584,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 80,700 -16.73 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 463,132 8.38 % 501,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 33,384 -78.79 % 7,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,312,216 1,228,200
รวมงบบุคลากร 0 0 1,312,216 1,228,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมพบปะผูปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมพบปะผูปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลริมปง

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

431,570 324,780 350,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 350,000

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูใหแก
เด็กกอนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูใหแก
เด็กกอนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปง

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 431,570 324,780 385,000 380,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0 0 680,000 0 % 680,000

คาอาหารเสริม (นม) 584,155.52 583,650.68 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 0 1,930.86 5,000 600 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 584,155.52 585,581.54 685,000 715,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,630.09 3,311.59 5,000 0 % 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,915 2,745 8,000 0 % 8,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,707.72 1,567.55 4,000 0 % 4,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,575.6 7,575.6 16,000 0 % 16,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 14,828.41 15,199.74 33,000 33,000
รวมงบดําเนินงาน 1,030,553.93 925,561.28 1,103,000 1,128,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะพรอมเกาอี้เด็กยาว(โตะอาหาร) 35,000 0 0 0 % 0

ปมน้ําอัตโนมัติ 0 0 0 100 % 8,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามกลางแจง 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังเก็บน้ําขนาดใหญ 0 0 0 100 % 8,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,000 0 50,000 66,800
รวมงบลงทุน 35,000 0 50,000 66,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ใน
เขตเทศบาลตําบลริมปง

1,026,820 1,019,160 1,200,000 -100 % 0

สงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)ในเขต
เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 1,200,000

รวมเงินอุดหนุน 1,026,820 1,019,160 1,200,000 1,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,026,820 1,019,160 1,200,000 1,200,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,092,373.93 1,944,721.28 3,665,216 3,623,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการโตไปไมโกง 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทําได 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรมหนูทําได 0 0 0 100 % 25,000

โครงการพัฒนาสติปญญาเด็กตําบลริมปง 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนวัยใสตานภัยยาเสพติด 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนวัยใสตานภัยยาเสพติด 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 55,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 55,000 40,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 55,000 40,000
รวมแผนงานการศึกษา 4,319,554.43 4,592,193.82 5,369,256 5,320,520

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 649,782.58 721,335.47 540,880 73.69 % 939,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 35,225.81 41,096.77 45,000 33.33 % 60,000

คาจางลูกจางประจํา 451,800 477,360 503,720 7.89 % 543,480

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,136,808.39 1,239,792.24 1,089,600 1,782,960
รวมงบบุคลากร 1,136,808.39 1,239,792.24 1,089,600 1,782,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

600 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 104,160 105,840 108,000 -35.19 % 70,000

คาเชาบาน 60,000 70,451.6 72,000 0 % 72,000

รวมค่าตอบแทน 164,760 176,291.6 180,000 147,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,518,302.26 1,599,337.55 1,811,200 -98.9 % 20,000

จางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 1,603,200

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

9,316 0 15,000 0 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 35,000 -57.14 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,700 47,517 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 1,581,318.26 1,646,854.55 1,906,200 1,693,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,385 9,630 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 3,000 2,880 1,000 400 % 5,000

วัสดุกอสราง 0 20,673 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,200 10,050 65,000 -69.23 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,276.3 6,874.6 40,000 0 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 13,270 17,000 17.65 % 20,000

วัสดุการเกษตร 18,550 43,965 50,000 -60 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 1,090 0 100 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 3,770 12,780 24,000 -58.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,030 5,745 2,000 150 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 45,211.3 126,957.6 206,000 137,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,791,289.56 1,950,103.75 2,292,200 1,977,200
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ระดับผูบริหาร 2,900 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงานเบาะหนัง ขาเหล็ก 950 0 0 0 % 0

ตูเก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก 0 4,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก 0 27,200 0 0 % 0

โตะทํางานไมระดับ 3-6 7,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

อางแสตนเลส 0 2,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,150 33,200 0 0
รวมงบลงทุน 28,150 33,200 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,956,247.95 3,223,095.99 3,381,800 3,760,160
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาประชาชนตานภัยยาเสพติด 0 0 0 100 % 100,000

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองลําพูน) (ศป.ปส.อ.เมือง
ลําพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 20,000
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
(ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอเมืองลําพูน) (ศป.ปส.อ.เมือง
ลําพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 20,000 120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 229,920 5.01 % 241,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 229,920 241,440
รวมงบบุคลากร 0 0 229,920 241,440

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

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลริมปง

20,000 19,970 0 0 % 0

โครงการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการคนฮิมปงฮวมใจ๋ ไมใชโฟมบรรจุ
อาหาร

10,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
จรจัด เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 35,000

โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
จรจัด เทศบาลตําบลริมปง ประจําป 2565

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน 28,950 23,000 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เทศบาลตําบลริมปง ประจําป พ.ศ.2565

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตนตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชาคมสุขภาพตําบลริมปง 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชาคมสุขภาพตําบลริมปง 30,000 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

171,008.6 147,416.8 184,410 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

0 0 0 100 % 194,410

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

67,550 99,107 93,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะ
ราชนารี

0 0 0 100 % 88,000
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โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลําเหมือง
ในเขตเทศบาลตําบลริมปง

80,000 59,500 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูใน
การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากาก
อนามัยแบบเรงดวนเพื่อการป้องกันตนเอง

68,385.5 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 475,894.1 348,993.8 302,410 367,410
รวมงบดําเนินงาน 475,894.1 348,993.8 302,410 367,410

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

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

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 0 0 100 % 200,000

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 675,894.1 548,993.8 732,330 808,850
รวมแผนงานสาธารณสุข 3,632,142.05 3,772,089.79 4,134,130 4,689,010
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 437,100 801,780 246,000 79.8 % 442,320

เงินประจําตําแหนง 4,500 18,000 24,500 71.43 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 441,600 819,780 270,500 484,320
รวมงบบุคลากร 441,600 819,780 270,500 484,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 7,000 42,000 21,000 242.86 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 13,600 51,000 31,000 87,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 644,646 532,009.94 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

550 4,118 3,500 471.43 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 260 % 18,000

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวง
ปดภาคฤดูรอน

174,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,675 4,440 10,000 -20 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 821,871 540,567.94 23,500 51,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,914 19,506 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 785 2,320 3,000 0 % 3,000

วัสดุกอสราง 7,955 700.85 2,000 0 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 704.7 3,000 66.67 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,730 19,860 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 53,384 43,091.55 52,000 54,000
รวมงบดําเนินงาน 888,855 634,659.49 106,500 192,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ระดับผูบริหาร 5,800 0 0 0 % 0

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 5,900 -100 % 0

โตะระดับ 3-6 3,900 0 0 0 % 0

โตะระดับ 7-9 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 33,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,450 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,650 5,500 5,900 0
รวมงบลงทุน 50,650 5,500 5,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,381,105 1,459,939.49 382,900 676,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 462,240 2.99 % 476,040

เงินประจําตําแหนง 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 480,240 494,040
รวมงบบุคลากร 0 0 480,240 494,040
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 63,000 14.29 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 63,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 487,600 2.38 % 499,200

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 40,000 -87.5 % 5,000

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวง
ปดภาคฤดูรอน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวง
ปดภาคฤดูรอน

0 0 0 100 % 120,000
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 597,600 829,200
รวมงบดําเนินงาน 0 0 660,600 911,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 12,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 12,600 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 1,153,440 1,405,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,381,105 1,459,939.49 1,536,340 2,081,560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,756,629 1,887,110 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

17,693 15,310 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 78,000 78,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,852,322 1,980,420 0 0
รวมงบบุคลากร 1,852,322 1,980,420 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

81,750 75,500 0 0 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 29,820 0 0 0 % 0

คาเชาบาน 48,000 48,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 76,300 37,550 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 235,870 161,050 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,219,557.48 1,662,870.08 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

4,804 11,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,800 20,785.25 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,254,161.48 1,695,355.33 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,836 30,076 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 205,034.54 261,773.3 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 73,641.74 117,838.01 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 39,441.9 32,813.9 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 2,292 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,320 23,114 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 356,274.18 467,907.21 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 140,218.92 121,111.47 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 49/83



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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 111,359.91 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 251,578.83 121,111.47 0 0
รวมงบดําเนินงาน 2,097,884.49 2,445,424.01 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 2,450 2,500 0 0 % 0

โตะทํางานระดับ 1 - 2 2,500 0 0 0 % 0

โตะทํางานเหล็ก 5 ฟุต พรอมกระจก 0 6,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องปมแชไดโว 2" 9,300 0 0 0 % 0

เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 11/16" 11,400 0 0 0 % 0

สวานเจาะกระแทกโรตารี่่ 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

6,290 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 2,590 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 7,350 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 4,780 0 0 % 0
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จอแสดงภาพ 0 3,700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยยนต์ 0 12,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,380 29,680 0 0
รวมงบลงทุน 49,380 29,680 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบลริม
ปง

38,227.08 118,754.72 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 38,227.08 118,754.72 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 38,227.08 118,754.72 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,037,813.57 4,574,278.73 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 1 หมูที่ 2 ตําบลริมปง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 133,500 0 0 % 0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยหนาสวนนางสาย สิงห์
แกว(ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 4 ตําบลริมปง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 55,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยหนาสวนนายถา จันตะ
รังษี หมูที่ 5 ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน

0 50,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสาธารณะซอย 4 
หมูที่ 5 ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน

0 156,000 0 0 % 0

โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail เลียบ
ลําเหมืองแมแกบกอง ตําบลริมปง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน

147,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยขาง
บานนางมาลี ธรรมลัย(ตอเนื่องของเดิม) หมู
ที่ 8 ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

88,300 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
สวนสัมพันธ์(ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 9 
ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 87,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยจัด
สรรหลังเทศบาลตําบลริมปง หมูที่ 6 ตําบล
ริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

91,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บานนายถนอม ยาชวนา(ตอเนื่องของเดิม) 
หมูที่ 6 ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน 

175,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาธารณะสายป่ายาง – วัดสบ
ปะ(ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 8 ตําบลริมปง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

199,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 7 หมูที่ 6 
ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

111,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 9 (ตอเนื่อง
ของเดิม) หมูที่ 7 ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน

120,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย5 หมูที่ 7 
ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

250,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย
บานนายพล เสนเสาร์(ตอเนื่องของเดิม) หมู
ที่ 4 ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

58,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอ PVC ถนนสาธารณะซอย 1 
และ ซอย 5 หมูที่ 3 ตําบลริมปง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน

45,000 0 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลําเหมืองสาธารณะบาน
นางนวลจันทร์ นอยตัน หมูที่ 5 ตําบลริมปง 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 30,000 0 0 % 0

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลําเหมืองสาธารณะบานนาย
พินิจ นอยตัน หมูที่ 5 ตําบลริมปง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน

0 24,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,285,800 536,500 0 0
รวมงบลงทุน 1,285,800 536,500 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดลําพูน เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบลริมปง

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล
ตําบลริมปง

0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 100,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 100,000 50,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,285,800 536,500 100,000 50,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,018,223.7 1,118,469.86 1,300,000 -7.69 % 1,200,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชมชนตน
แบบ) เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชนตน
แบบ) เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,018,223.7 1,118,469.86 1,320,000 1,220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 159,617.8 164,369.4 244,000 -18.03 % 200,000

วัสดุอื่น 280,000 300,000 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 439,617.8 464,369.4 544,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 1,457,841.5 1,582,839.26 1,864,000 1,620,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 80,000 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,457,841.5 1,582,839.26 1,944,000 1,670,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,781,455.07 6,693,617.99 2,044,000 1,720,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 389,400 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,400 0
รวมงบบุคลากร 0 0 389,400 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 8,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 6,500 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 36,500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 44,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 433,900 0
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 415,980

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 415,980
รวมงบบุคลากร 0 0 0 415,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 4,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์คนพิการตําบลริม
ปง

0 0 15,000 -100 % 0
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โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผูสูงอายุตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ผูสูงอายุตําบลริม
ปง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการดูแลหวงใยใสใจคนพิการ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตําบลริม
ปง

0 7,950 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผูดอย
โอกาสตําบลริมปง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด 0 0 0 100 % 35,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลริมปง

0 7,200 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตําบลริมปง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลริมปง

0 29,312 1,000 -100 % 0
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โครงการสงเสริมศูนย์การเรียนรูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตําบลริมปง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําไร

9,950 9,850 0 0 % 0

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําสวน

19,550 19,950 0 0 % 0

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมอาชีพใน
ชุมชน

0 26,741.3 50,000 -100 % 0

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมอาชีพใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํากลุม
สตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลริมปง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํากลุม
สตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบลริมปง

17,002 0 40,000 -100 % 0
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โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุตําบลริมปง

0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 46,502 101,003.3 186,000 239,000
รวมงบดําเนินงาน 46,502 101,003.3 186,000 321,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 46,502 101,003.3 186,000 736,980
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 46,502 101,003.3 619,900 736,980

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลริมปง 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลริมปง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตําบลริม
ปง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 29,942 0 0 0 % 0
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โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลริมปงทั้ง
ภายในและภายนอกเขตเทศบาลตําบลริม
ปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลริมปง ทั้ง
ภายในและภายนอกเขตเทศบาลตําบลริม
ปง

5,100 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,042 0 75,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 35,042 0 75,000 155,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายในรม (Fitness) 48,800 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,800 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 48,800 0 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 83,842 0 125,000 205,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 166,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 300,000

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตําบลริมปงเฉลิม
พระเกียรติฯ

10,950 0 20,000 -100 % 0

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตําบลริมปงเฉลิม
พระเกียรติฯ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตําบลริมปง

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตําบลริมปง

0 0 0 100 % 120,000

โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัตต์(สลาก
ยอม)ตําบลริมปง

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัตต์(สลาก
ยอม)ตําบลริมปง

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมลาน
นา

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมลาน
นา

0 0 0 100 % 25,000
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โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดในเขตเทศบาล
ตําบลริมปง

5,000 0 35,000 -100 % 0

โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดในเขตเทศบาล
ตําบลริมปง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นอุยสอน
หลาน

0 0 0 100 % 16,000

โครงการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นอุยสอน
หลาน

0 15,300 16,000 -100 % 0

โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

โครงการไหวสาปารมีครูบาเจาศรีวิชัยนัก
บุญแหงลานนา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการไหวสาปารมีครูบาเจาศรีวิชัยนัก
บุญแหงลานนา

0 0 3,400 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบาน การฟ้อน
ผีเสือบาน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบานการฟ้อน
ผีเสื้อบาน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
(รุกขมูลกรรม)

0 0 0 100 % 50,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอง
ถิ่น(รุกขมูลกรรม)

37,750 0 0 0 % 0
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(ธรรมะนา
รู)สําหรับเด็กและเยาวชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 220,100 15,300 314,400 656,000
รวมงบดําเนินงาน 220,100 15,300 314,400 656,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน  
ตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 5,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 0 0 80,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 80,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการสอนพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์

0 0 0 100 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 85,000 85,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 85,000 85,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 300,100 15,300 399,400 741,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวี และ
งานฤดูหนาวจังหวัดลําพูน ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 12,000 -100 % 0
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการจัดงานพระนางจามเทวีและ
งานฤดูหนาว จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 12,000 12,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 383,942 15,300 536,400 958,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,639,090 2.21 % 1,675,260

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 7,170 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,724,260 1,873,260
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รวมงบบุคลากร 0 0 1,724,260 1,873,260
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 90,000 -22.22 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 59,400 1.01 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 75,000 0 % 75,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 234,400 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 1,791,132 -97.49 % 45,000

จางเหมาบริการดานแรงงาน 0 0 0 100 % 852,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 10,000 0 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 69/83



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

โครงการน้ําสะอาด ผูบริโภคปลอดภัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการผังเมืองรวม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,891,132 987,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 204,000 -26.47 % 150,000

วัสดุกอสราง 0 0 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -80 % 10,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 414,000 340,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 178,559 -44 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 178,559 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,718,091 1,642,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์หมึก ขนาด A3 0 0 24,990 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,990 0
รวมงบลงทุน 0 0 24,990 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,467,341 3,515,260
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 359,480 5.52 % 379,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 359,480 379,320
รวมงบบุคลากร 0 0 359,480 379,320

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

เสาไฟฟ้า ยาว 6 เมตร 0 0 3,500 -100 % 0

เสาไฟฟ้า ยาว 8 เมตร 0 0 22,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 26,000 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 71/83



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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู
ที่ 3 บานฮองแลง ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน

0 0 250,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

01) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลําเหมืองชล
ประทาน (ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 1 บานป่า
แก ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 0 200,000 -100 % 0

02) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลําเหมืองชล
ประทาน (ตอเนื่องของเดิม) ซอย 2 หมูที่ 2 
บานบานรองกาศ ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน

0 0 200,000 -100 % 0

03) โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 
เลียบถนนสาธารณะซอยโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลริมปงจากหนาบาน นาย
ทรงเดช นันตะวันนา ถึง ลําเหมืองเสียน้ํา 
หมูที่  4  บานศรีบังวัน  ตําบลริมปง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 240,000 -100 % 0
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04) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ถนนสาธารณะซอย 6 หมูที่  4  
บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

0 0 100,000 -100 % 0

05) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้นพระเชื่อมถนน
แมแกบกอง หมูที่ 5 บานเจดีย์ขาว ตําบล
ริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 0 100,000 -100 % 0

06) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ถนนสาธารณะ 
ซอย 4 (ตอเนื่องของเดิม)  หมูที่  5  บาน
เจดีย์ขาว  ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน

0 0 150,000 -100 % 0

07) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาบานนายบุญชวย 
คําชั่ง (ตอเนื่องของเดิม) หมูที่  5  บาน
เจดีย์ขาว  ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน

0 0 115,000 -100 % 0

08) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 จากหนาบาน
นายจิต คํามา ถึง ลําเหมืองสาธารณะ หมูที่ 
 6   บานสันริมปง  ตําบลริมปง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดลําพูน  

0 0 160,000 -100 % 0
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09) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต ซอย 1 หมูที่ 6 บานสันริมปง  
ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 106,000 -100 % 0

10) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท์ติก
คอนกรีต  ซอย  3 หมูที่  6  บานสันริมปง  
ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 374,000 -100 % 0

11) โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายหลัก บริเวณปากทางเขาหมู
บาน หมูที่  7  บานหนองผํา  ตําบลริมปง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 90,000 -100 % 0

12) โครงการติดตั้งราวกันตกถนนสาธารณะ
เลียบลําเหมืองปู่โอด หมูที่ 7 บานหนองผํา 
ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 210,000 -100 % 0

13) โครงการขยายถนนสายหลักโดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายณรงค์  
อินตะพิงค์ ถึงบานนายเย็น  อายพิงค์ หมูที่ 
8 บานป่ายาง ตําบลริมปง อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน

0 0 206,000 -100 % 0

14) โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ลําเหมืองสาธารณะปากทางซอย 
 1 หมูที่  8 บานป่ายาง  ตําบลริมปง  
อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 94,000 -100 % 0
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15) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยสวน
สัมพันธ์ (ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 9 บานสบ
ปะ ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

0 0 100,000 -100 % 0

16) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย  2 
(ตอเนื่องของเดิม) หมูที่  10  บานกลางทุง  
ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 120,000 -100 % 0

17) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยขาง
บานนางแสงหลา  มะโนใจ (ตอเนื่องของ
เดิม)  หมูที่  10  บานกลางทุง  ตําบลริมปง 
 อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 100,000 -100 % 0

18) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด 
ถนนสาธารณะแยกสวนนายจรัล พรมพิงค์
หมูที่  10 บานกลางทุง ตําบลริมปง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน ขางบานนาง
จันทร์นวล เศวตปวิต หมูที่ 7 บานหนองผํา 
ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขางบานนายอาย กันธิยะ หมูที่ 6 บานสัน
ริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขางสวนนายอรุณ จันตะพิงค์ หมูที่ 6 บาน
สันริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 270,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 2 บานรองกาศ ตําบลริมปง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบลําเหมืองชลประทาน หมูที่ 1 
บานป่าแก ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 150,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 3 หมูที่ 10 บานกลาง
ทุง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 100 % 120,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอยหนานวังเชื่อมกูเบี้ย หมู
ที่ 10 บานกลางทุง ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 120,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 76/83



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

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะหนาบานนายจํารัส โปธาศรี 
หมูที่ 7 บานหนองผํา ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 120,000

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาบานนายพิบูลย์ เขื่อนแกว หมูที่ 9 บาน
สบปะ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 64,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 หมูที่ 3 บานฮองแลง 
ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 100 % 170,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณหนาวัดเจดีย์ขาว หมูที่ 5 
บานเจดีย์ขาว ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 290,000

โครงการวางทอระบายน้ํา ตั้งแตตนโพธิ์ถึง
ลําเหมืองแมแกบกอง หมูที่ 4 บานศรีบังวัน 
ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

0 0 0 100 % 170,000

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขางวัดสบปะทางทิศใตถึงลําเหมือง
ทา หมูที่ 9 บานสบปะ ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 166,000
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โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนน
ซอยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลริมปง
ถึงลําเหมืองเสียน้ํา (ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 
4 บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 120,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

01) โครงการขยายเขตประปาโดยวางทอ 
PVC ถนนสาธารณะซอยเลียบลําเหมืองโคง 
หมูที่ 9 บานสบปะ ตําบลริมปง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน

0 0 98,000 -100 % 0

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 
8 บานป่ายาง ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

0 0 0 100 % 240,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

01) โครงการกอสรางประตูระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองสาธารณะกอ
โก๋  ,  เหมืองเจา หมูที่  9  บานสบปะ  
ตําบลริมปง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

0 0 130,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,233,000 2,410,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 78/83



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

รวมงบลงทุน 0 0 3,259,000 2,410,000
รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,618,480 2,789,320

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 8,085,821 6,304,580
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 72,800 213.19 % 228,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 72,800 228,000
รวมงบบุคลากร 0 0 72,800 228,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 6,000 700 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 6,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 100 % 5,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น กรณี
ชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันตนไมแหงชาติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําไรตําบลริมปง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําไรตําบลริมปง

0 0 8,050 -100 % 0

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําสวนตําบลริมปง

0 0 11,050 -100 % 0

โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกร
ทําสวนตําบลริมปง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีราย
ไดนอย

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 29,100 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 43,000 -53.49 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 43,000 20,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 0 78,100 133,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 17,000 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 19,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการจัดงานลําไยเพื่อสนับสนุน
สินคาไทย (ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

0 0 0 100 % 12,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02 หนา : 81/83



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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน 
ตามโครงการจัดงานลําไยเพื่อสนับสนุนสิ้น
คาไทย ประจําป 2565 (ลําไยไทย ลําไย
ลําพูน)

0 0 12,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 12,000 12,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 182,400 373,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 
เทศบาลตําบลริมปง ประจําป พ.ศ.2565

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยแลงและหมอกควัน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภัยแลงและหมอกควัน ประจําป พ.ศ.2565

0 0 4,950 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการลําพูนเมืองนาเยือน บานเฮือนนา
อยู เทศบาลตําบลริมปง

0 0 0 100 % 20,000

โครงการลําพูนเมืองนาเยือน บานเฮือนนา
อยู เทศบาลตําบลริมปง ประจําป 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลําเหมือง
ในชุมชนตําบลริมปง

0 0 0 100 % 40,000

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคืนสภาพลํา
เหมือง เทศบาลตําบลริมปง ประจําป 2565

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 39,950 80,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 39,950 80,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 39,950 80,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 222,350 453,000

รวมทุกแผนงาน 51,136,645.14 53,885,285.36 61,000,000 62,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน   จังหวัดลําพูน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,810,400 บาท
งบกลาง รวม 21,810,400 บาท

งบกลาง รวม 21,810,400 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 810,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกู โครงการจัดซื้อครุภัณฑยาน
พาหนะและขนสงโครงการเลขที่ 1536/103/2558 ลงวันที่ 17
 สิงหาคม 2558 
(กองคลัง)

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 92,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู โครงการจัดซื้อครุภัณฑยาน
พาหนะและขนสงโครงการเลขที่1536/103/2558 ลงวันที่ 17
 สิงหาคม 2558 
(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
กรณีนายจางในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่เทศบาลจะตอง
จาย เพื่อจายสมทบเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และ
ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อ.บ.ต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3. หนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(สํานักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บ
ปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนาย
จาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม – 
ธันวาคม)
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,340,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย 

ไดใหแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบ 

ถวนที่ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไวกับเทศบาล 

ตําบลริมปง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ 
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ 

.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ 

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6 

/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,164,400 บาท
- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแก 
คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดง 
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว 
กับเทศบาลตําบลริมปงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 

) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ 
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว ตาม
บัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 3
 (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสํารองจายสําหรับจายในกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง
ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน การชวยเหลือ
ประชาชนดานการป้องกันและระงับโรคติดตอ เปนตน
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0533 ลงวันที่ 27
 มกราคม 2563 (การป้องกันและแกไขปัญหาสถานการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM2.5)
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (การป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ)
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (การป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ)
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 (การป้องกันและ
แกไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน)
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
(สํานักปลัดเทศบาล, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 เปนรายปตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ผาน
มา ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกิน 750,000 บาท 
(กองคลัง)

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 395,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําสําหรับผูไดรับหรือมีสิทธิ
ไดรับเงินบําเหน็จลูกจางประจํารายเดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบําเหน็จ
ลูกจางประจําของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2555
(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 954,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทอง
ถิ่น (กบท.) เพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น เงินชวย
พิเศษ บําเหน็จตกทอด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 โดยใหเทศบาลตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของรายรับตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2563
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําป สมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
4. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลริมปง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาสมทบการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลริมปง เพื่อใหประชาชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูที่ตองไดรับการดูแลในชุมชนและเปนการสง
เสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึด
ประโยชนสุขที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ และสรางหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502
  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4295
  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลริมปง จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1 หนาที่ 4 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,947,580 บาท

งบบุคลากร รวม 6,800,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหารทองถิ่น ไดแก นายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท 
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ15,840
 บาท จํานวน 2 อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 6,000 บาท  
2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,500 บาท จํานวน 2 อัตรา  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,000 บาท
2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500
 บาท จํานวน 2 อัตรา 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก เลขานุการนายก
เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กําหนด โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 10,080 บาท 
2) คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก สมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่
กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้
1) คาตอบแทนประธานสภา ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท 
2) คาตอบแทนรองประธานสภา ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท
3) คาตอบแทนสมาชิกสภา ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,951,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,985,960 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดสํานักปลัด จํานวน 7 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล   จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาฝายอํานวยการ จํานวน  1  ตําแหนง
(4) หัวหนาฝายปกครอง  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จํานวน  1  ตําแหนง
(7) นิติกร   จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ใน
อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก
.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนราย
เดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
สายงานบริหารทองถิ่น และอํานวยการทองถิ่น ไดแก 
(1) เงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท 
(2) เงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
(3) เงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย ในอัตราเดือนละ 1,500
  บาท จํานวน 2 อัตรา
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 6 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 72,000  บาท  
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,124,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง คา
สมนาคุณ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
การคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
- เพื่อจายเปนคาใชจายคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อุนกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ตามหลัก
เกณฑที่กําหนด เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนด เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามหลักเกณฑ
และอัตราที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดสํานักปลัด และผู
บริหารทองถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 754,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาดําเนินการประเมินความพึงพอใจ จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลริมปง โดย
จายเปนคาจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ
ภายนอกเปนหนวยสํารวจประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอเทศบาลตําบล
ริมปง
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

จางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
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ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(11) คารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล เพื่อจายเปนคา
ใชจายรังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล
(สํานักปลัดเทศบาล)
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จางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 477,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานสํานักปลัดเทศบาล
หรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดสํานักปลัด รวมทั้งผู
ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาใชจายในงานราชพิธีตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี หรือคาใช
จายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ คาใชจาย
ในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การรับเสด็จ สงเสด็จพระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไมพวงมาลัยพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย ฯลฯ
 และคาวัสดุอุปกรณในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาพวงมาลา คาดอกไม และพานพุมประดับดอกไม
เพื่อมอบใหแกบุคคลตาง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย หรือศพผูมี
เกียรติตามแตกรณีในนามของเทศบาล 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัดสํานัก
ปลัด ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชนนี
พันปหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปหลวง เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เชน ประดับพระฉายา
ลักษณอาคารสํานักงาน พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและ
สามเณร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจางและพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาที่พัก คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเปนในการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 24/221



โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วัน
พอแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพอแหงชาติ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย กิจกรรมทําบุญตักบาตรและคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 110
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 25/221



โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่นไทยโดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธีศาสนา คาใชจายในการจัด
สถานที่ คารับรอง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 26/221



โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล โดยมี
คาใชจายประกอบดวย กิจกรรมอบรมใหกับบุคลากรใน
องคกร กิจกรรม Big Cleaning Day และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 27/221



โครงการวันปยมหาราช จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันปยะ
มหาราช โดยมีคาใชจายประกอบดวย กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคม คาใชจายพิธีศาสนา คาใชจายในการจัดสถาน
ที่ คารับรอง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 109
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสถานที่ทํางานนาอยูนาทํางานดวยกิจกรรม 5 ส. จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสถานที่ทํางานนา
อยู นาทํางาน ดวยกิจกรรม 5 ส. โดยมีคาใชจายประกอบดวย
กิจกรรม Big Cleaning Day และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 29/221



โครงการสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต

จํานวน 6,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกและ
คานิยมความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการ
ทุจริต โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาที่พัก คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ  
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1
 หนาที่ 2 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกคณะผูบริหารและสมาชิก
สภาตําบลริมปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลริม
ปง และพนักงานเทศบาลตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาที่พัก คาป้ายโครงการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัดใหสามารถใชการไดตาม
ปกติ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 741,700 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของ
เทศบาลตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ของเทศบาลตําบล
ริมปง ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 221,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 23,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตามหนังสือ
ที่ ลพ 0023/ว 627 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอบรรจุ
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเมืองลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 113
  ลําดับที่ 14 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน เพื่อเปนคาใชจายตาม 
โครงการฝึกอบรมการใหความรูดานการอํานวยความเปนธรรมใหกับ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนทําการปกครองอําเภอเมือง ตาม
โครงการฝึกอบรมการใหความรูดานการอํานวยความเปนธรรมให
กับประชาชนในหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมืองลําพูน ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ ลพ 0118/ว 2980 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่องสงโครงการขอรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 112
  ลําดับที่ 13 
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,819,270 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,993,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,993,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,484,220 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 4 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ จํานวน 1
 ตําแหนง
(2) หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  จํานวน 1 ตําแหนง
(3) นักประชาสัมพันธ    จํานวน 1 ตําแหนง
(4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน 1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายแผนงานและงบ
ประมาณ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 18,000 บาท
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 329,760 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแก ลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  
- เปนไปตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 12,000  บาท  
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 43/221



งบดําเนินงาน รวม 815,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 (กองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองยุทธศาสตรและงบ
ประมาณ ซึ่งมีสิทธิเบิกได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 459,790 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 278,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณหรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบ
หมาย จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 66,390 บาท
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(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
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ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ รวมทั้งผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานเพื่อการขับ
เคลื่อนแผนแบบบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพ
การจัดทําแผนพัฒนาหมูบานเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณาการ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  ป้าย
โครงการ อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คา
จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 17
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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โครงการเสริมสรางศักยภาพคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ริมปง

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพ
คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตําบลริมปงโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  ป้ายโครงการ อาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม วัสดุอุปกรณ และ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 113
 ลําดับที่ 16
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ให
สามารถใชการไดตามปกติ 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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ค่าวัสดุ รวม 150,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,773,980 บาท
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งบบุคลากร รวม 3,384,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,384,980 บาท
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เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,956,980 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองคลัง จํานวน 8 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง                    จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝายบริหารงานคลัง      จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาฝายพัฒนารายได          จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักวิชาการพัสดุ           จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักวิชาการการเงินและบัญชี             จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักวิชาการจัดเก็บรายได        จํานวน  1  ตําแหนง
(7) เจาพนักงานจัดเก็บรายได                  จํานวน  1  ตําแหนง
(8) เจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  42,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 36,000
 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแก ลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  
- เปนไปตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,389,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 166,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองคลัง)  

ค่าใช้สอย รวม 978,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 838,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองคลังหรืองาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองคลัง)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
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งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(11) คารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล เพื่อจายเปนคา
ใชจายรังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล
(กองคลัง)  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองคลัง รวมทั้งผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)  
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองคลัง ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึก
อบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองคลัง)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้ายประชา
สัมพันธ แผนพับประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 114
 ลําดับที่ 20
(กองคลัง)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง
ใหสามารถใชการไดตามปกติ 
(กองคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
คลัง)  

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(กองคลัง)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
(กองคลัง)  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
คลัง)  
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 446,820 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ของหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน                    จํานวน  1
  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(หนวยตรวจสอบภายใน)  
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งบดําเนินงาน รวม 67,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)  
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ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(หนวยตรวจสอบภายใน)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผูที่กระทรวง
มหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติราชการ โดย
จายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาลของหนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนผูที่ได
รับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าวัสดุ รวม 2,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(หนวยตรวจสอบภายใน)  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,393,300 บาท

งบบุคลากร รวม 346,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 346,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 187,380 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1
  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (สํานักปลัดเทศบาล)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 154,380 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 5,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา  จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําพูน เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหพนักงาน
เทศบาลลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,046,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร.) ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย อป
พร. เทศบาลตําบลริมปง ที่ชอบดวยกฎหมาย 
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และหนังสืออําเภอเมือง
ลําพูน ที่ ลพ 0118/ว 0919 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 926,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 740,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานดานการรักษาความ
สงบภายใน งานชวยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติตางๆหรืองานอื่นๆที่ได
รับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดสํานักปลัด รวมทั้งผู
ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
สํานักปลัด ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึก
อบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเยียวยา
หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล โดยตั้งจุดบริการอํานวยความ
สะดวกประชาชนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ โดยเบิกเปน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และคา
วัสดุอื่นๆ ที่ใชในการรณรงคและใหบริการประชาชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 8
 มิถุนายน 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 78/221



โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และการซอมแผนการป้องกันอัคคีภัย

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยและการซอมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย โดยการซอมแผนการป้องกันอัคคีภัย ใหแกผูนํา
ชุมชน ประชาชนทั่วไป  พนักงาน เจาหนาที่เทศบาล อาสา
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาป้าย
โครงการ อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 84
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการใหความรูแกสมาชิก อปพร. ตําบลริมปง ดานการป้องกันภัย
ทางถนน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูแก
สมาชิก อปพร. ตําบลริมปง ดานการป้องกันภัยทางถนน โดย
การอบรมใหความรู เจาหนาที่เทศบาล อาสาป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาป้าย
โครงการ อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอบรมดานสาธารณภัยและซอมแผนสาธารณภัยในสถาน
ศึกษา

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมดานสาธารณ
ภัยและซอมแผนสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยการอบรมให
ความรูแก บุคลากรการศึกษาและนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
ใหสามารถใชการไดตามปกติ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุดับเพลิง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:31 หนา : 82/221



งานจราจร รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสรางจิตสํานึกดานการใชถนนใหแกเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางจิตสํานึกดาน
การใชถนนแกเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลริมปง โดย
การอบรมสรางจิตสํานึกดานการใชรถใชถนนใหแก เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลริมปง  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม อาหารกลาง
วัน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาใช
จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 85
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวัสดุจราจร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,657,520 บาท

งบบุคลากร รวม 969,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 969,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 909,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 2
 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนง โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1 ตําแหนง
(2) หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา จํานวน  1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ใน
อัตราเดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน  42,000
 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 18,000
 บาท
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 688,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาเชาบาน จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 514,400 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 416,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองการศึกษาหรือ
งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองการศึกษา)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
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งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองการศึกษา รวม
ทั้งผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไป
ปฏิบัติราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองการศึกษา ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งได
รับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึก
อบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษาใหสามารถใชการไดตาม
ปกติ 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,623,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,228,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,228,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 584,760 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ครู ค.ศ.2  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) ครู ค.ศ.1    จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินที่พนักงานครูไดรับในอัตราเทากับเงิน
วิทยฐานะ  สําหรับวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ คนละ 5,600
  บาท ตอเดือน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะของขาราชการครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลริมปง สําหรับตําแหนงครูที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ อัตราเดือนละ 5,600  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 501,960 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก  จํานวน 3 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,128,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมพบปะผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ริมปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมพบปะผู
ปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปงโดยมีกิจกรรมเผย
แพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหความรู
เรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดวยคาใชจายประกอบ
ดวย อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้
1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปง อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
2) คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลริมปง จํานวน 245 วัน
3) คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
4) คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
5) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กกอนวัยเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสราง
พัฒนาการเรียนรูใหแกเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลริมปง ในกิจกรรมอบรมใหกับผูปกครองและเด็ก
ปฐมวัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย อาหารกลางวัน อาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ
 ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าวัสดุ รวม 715,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 680,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน อาหารเสริม(นม)  ดังนี้  
   (1) อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ริมปง โดยจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม) เปนเงิน
อุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปง จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 260 วัน  
   (2) อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยจายเปนคาใชจายในการ
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 3
 แหง ไดแก โรงเรียนตําบลริมปง, โรงเรียนวัดศรีบังวัน และ
โรงเรียนวัดปายาง จํานวน 260 วัน
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2566 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลริมปง โดย
จายเปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลริมปง และ
ศูนย ICT ตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลริม
ปง โดยจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปง และศูนย ICT ตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลริมปง และศูนย ICT ตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคมสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลริมปง และศูนย ICT ตําบลริมปง  เชน คาใช
จายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อ
สาร คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ
 เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหหมาย
ความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 66,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ปัมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อปัมน้ําอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ขนาด 300
 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
- ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น/ราคาทองตลาด
ดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 080.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
 หรือ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หนาที่ 34 ลําดับที่  2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนามกลางแจง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อ เครื่องเลนสนามกลางแจง จํานวน 1 ชุด
- ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น/ราคาทองตลาด
ดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 080.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
 หรือ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 199
 ลําดับที่  16
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ถังเก็บน้ําขนาดใหญ จํานวน 8,300 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อถังน้ําแบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุ 2,000
 ลิตร จํานวน 1 ใบ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ลําดับที่ 10.10.1  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 080.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
 หรือ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หนาที่ 34 ลําดับที่  1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

สงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลาง
วัน)ในเขตเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 1,200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ไดแก อุดหนุน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลริมปง สําหรับเปนคาใช
จายในการสงเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน) โดยมอบใหโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ขอมูล ณ 10
 มิถุนายน 2565 รับไปดําเนินการ ดังนี้ 
          (1.1)โรงเรียนตําบลริมปง  จํานวน  118 คน 
          (1.2)โรงเรียนวัดศรีบังวัน  จํานวน  95 คน  
          (1.3)โรงเรียนวัดปายาง    จํานวน  52 คน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเปนคนดีมีคุณธรรมหนูทําได จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเปนคนดีมีคุณธรรม
หนูทําได ในกิจกรรมอบรมใหความรูแกเด็กและเยาวชน โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน อาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการเยาวชนวัยใสตานภัยยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนวัยใสตาน
ภัยยาเสพติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม ป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 103
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,760,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,782,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,782,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 939,480 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 42,000
 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย  จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปน
เงิน 18,000 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 543,480 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแก ลูกจางประจํา ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน  
- เปนไปตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการให
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 24,000 บาท  
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 1,977,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าใช้สอย รวม 1,693,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 1,603,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมหรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
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(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สั่งใหไปปฏิบัติราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นใหเขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ให
สามารถใชการไดตามปกติ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหได
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานโรงพยาบาล รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาประชาชนตานภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกีฬาประชาชนตานภัยยาเสพ
ติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาจางเหมาถาย
เอกสาร คาป้ายโครงการ คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณการแขง
ขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1
 หนาที่ 3 ลําดับ
ที่ 3
                                                                              
                            
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 122/221



งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน (ศูนยปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน) (ศป.ปส.อ.เมืองลําพูน) 
ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนยปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน (ศูนยปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน) (ศป.ปส.อ
.เมืองลําพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของศูนย
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ลพ 0118/ว 2980
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องสงโครงการขอรับการสนับสนุน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนทําการปกครองอําเภอเมือง (ศูนยปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองลําพูน) (ศป.ปส
.อ.เมืองลําพูน) ตามโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการของ
ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 88
  ลําดับที่ 5 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 808,850 บาท
งบบุคลากร รวม 241,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 241,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 241,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 อัตรา พรอม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 124/221



งบดําเนินงาน รวม 367,410 บาท
ค่าใช้สอย รวม 367,410 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแกไขปัญหาดานสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลตําบลริมปง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไขปัญหาดานสิ่ง
แวดลอม เทศบาลตําบลริมปง กิจกรรมอบรมใหความรูและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน สรางความตระหนักในการดูแล ป้องกันไมใหเกิด
ปัญหาสิ่งแวดลอม โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบ
แทนวิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1
 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลตําบลริมปง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมประชากร
สุนัขและแมวจรจัด เทศบาลตําบลริมปง กิจกรรมควบคุม
ประชากรสุนัขและแมวจรจัด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ
อุปกรณในการทําหมัน คาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจา
หนาที่ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 93
 ลําดับ
ที่ 2
                                                                              
                                              
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจของหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในกรณีป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 6 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 127/221



โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนตามระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติงานชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนตามระบบบริการการแพทยฉุก
เฉิน เทศบาลตําบลริมปง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพระบบการ
แพทยฉุกเฉิน กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ  กิจกรรมจัดหาเครื่อง
แตงกาย กิจกรรมประชาสัมพันธ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
ทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายวัสดุเครื่องแตง
กายเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94
 ลําดับ
ที่ 6
                                                                              
                                             
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการประชาคมสุขภาพตําบลริมปง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาคมสุขภาพ
ตําบลริมปง กิจกรรมประชาคมสุขภาพ กิจกรรมอบรมสรางความ
เขมแข็งและพัฒนาศักยภาพประชาคมสุขภาพตําบล โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
โครงการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 95
 ลําดับที่ 7
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 194,410 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก กิจกรรมอบรมทบทวนความรูเรื่องโรคที่มียุงเปน
พาหะ การสํารวจแหลงเพาะพันธ กิจกรรมรณรงคพนหมอกควัน
เพื่อกําจัดยุงตัวแก สนับสนุนสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย กิจกรรม
การควบคุมโรคระบาด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น ทรายเทมีฟอส คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการฯ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ กิจกรรมควบคุมโรคติดตอตามฤดูกาล กิจกรรมจัดหา
วัสดุอุปกรณในการควบคุมโรค กิจกรรมประชาสัมพันธ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 4
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยะ
ราชนารี

จํานวน 88,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี กิจกรรมสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว กิจกรรมอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครปศุสัตว กิจกรรมออกหนวย
เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาใหกับสนุขและแมว โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัคซีน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94
 ลําดับที่ 5
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ทั้ง 10 หมู
บาน ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน
ละ 20,000 บาท แยกเปน
1) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 บานปาแก จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
2) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 2  บานรองกาศ จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
3) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานฮองแลง จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
4) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานศรีบังวัน จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
5) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 5 บานเจดียขาว จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
6) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 6 บานสันริมปง จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
7) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 7  บานหนองผํา จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
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8) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 8 บานปายาง จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
9) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 9 บานสบปะ  จํานวน  20,000
 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบานในพระราช
ประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2) โครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวนเงิน 11,500 บาท
10) คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 10 บานกลาง
ทุง จํานวน  20,000 บาท ตามโครงการ (1) โครงการหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค ป 2566 จํานวนเงิน 8,500 บาท (2
) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน ป 2566 จํานวน
เงิน 11,500 บาท
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 93
 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 676,320 บาท

งบบุคลากร รวม 484,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 484,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 442,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน  1 ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมใหสามารถใชการได
ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 54,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุการเกษตร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
สวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,405,240 บาท
งบบุคลากร รวม 494,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 494,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 476,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  ดังนี้
(1) หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม  จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมและ
สวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 911,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 829,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 499,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองสวัสดิการและ
สังคมหรืองานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสวัสดิการและสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม รวมทั้งผูที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองสวัสดิการสังคม ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เขารับการฝึกอบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางานชวงปดภาคฤดูรอน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจางนักเรียน นัก
ศึกษาทํางานชวงปดภาคฤดูรอน ในกิจกรรมจางนักเรียน นัก
ศึกษาชวยงานเทศบาลตําบลริมปง โดยเปนคาตอบแทนราย
วัน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การเยียวยาแกประชาชนหรือครอบ
ครัวที่ประสบความเดือดรอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย การ
ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือไมเกิน
ครั้งละ 3,000 บาท ตอครอบครัว และชวยติดตอกันไมเกิน 3 ครั้ง
ตอครอบครัวตอปงบประมาณ คาถุงยังชีพ คาจางเหมารถตูและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในกรณีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จังหวัดลําพูนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าภาย
ในเขตเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดลําพูน เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,620,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชนตนแบบ) เทศบาลตําบลริมปง 
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน (ชุมชนตนแบบ) เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน กิจกรรมอบรมใหความรูจัดการขยะโดย
ชุมชน (ชุมชนตนแบบ) การจัดตั้งกองทุนขยะหมูบานตนแบบ โดย
มีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 102
 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจาย
เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไม
รวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง)
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 736,980 บาท

งบบุคลากร รวม 415,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 415,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 415,980 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการและสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองสวัสดิการสังคม ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 239,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
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สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาสานสัมพันธผูสูงอายุตําบลริมปง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาสานสัมพันธผู
สูงอายุตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย เงินรางวัลแขง
ขัน คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องดื่ม คาถวยรางวัล คาตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 108
 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตําบลริมปง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคน
พิการตําบลริมปง ในกิจกรรมอบรมอาชีพใหแกคนพิการ โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 158/221



โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัด จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพาลูกจูงหลานเขา
วัด ในกิจกรรมสงเสริมใหครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ประเพณีอันเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 88
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 159/221



โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลริม
ปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลริมปง ในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลริมปง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 5
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 160/221



โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลริมปง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลริมปงในกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
ตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 161/221



โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตําบลริมปง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศูนยการ
เรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตําบลริมปงในกิจกรรมสงเสริม
ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตําบลริมปง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 162/221



โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริในกิจกรรมสงเสริมเศรษฐกิจพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 163/221



โครงการสรางความเขมแข็งกลุมอาชีพในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมอาชีพในชุมชน ในกิจกรรมสรางความเขมแข็งกลุมอาชีพใน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 73
 ลําดับที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 31/8/2565  14:02:32 หนา : 164/221



โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํากลุมสตรีและคณะกรรมการกอง
ทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลริมปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผูนํากลุมสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลริมปง ในกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผูนํากลุมสตรี
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 14
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลริมปง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลริมปงในกิจกรรมอบรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลริมปง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 90
 ลําดับที่ 7
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลริมปง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เด็กและเยาวชนตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย เงิน
รางวัลแขงขัน คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องดื่ม  คาถวย
รางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตําบลริมปง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เปตองตําบลริมปง โดยมีคาใชจายประกอบดวย เงินรางวัลแขง
ขัน คาจางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องดื่ม คาถวยรางวัล คาตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา คาป้ายประชาสัมพันธโครงการ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ โดยมีกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดแสดงออก กลาคิด กลา
ทํา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย คาใชจาย
ประกอบดวย คาของขวัญ คารางวัล ป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัด
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตําบลริมปงทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลตําบลริมปง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลริมปง ทั้งภายใน
และภายนอกเขตเทศบาลตําบลริมปง โดยสงเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลริมปง เขารวมแขงขันกีฬา มีคาใชจายประกอบ
ดวย คาชุดกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
เขารวมโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 106
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องออกกําลังกายในรม (Fitness) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาจัดซื้อ เครื่องออกกําลังกายในรม จํานวน 1 ชุด
- ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในทองถิ่น/ราคาทองตลาด
ดวยความประหยัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 080.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564
 หรือ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 199
 ลําดับที่  17
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 741,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 656,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 656,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง  โดยมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐกระทงเล็ก การ
แขงขันเรือ 2 ฝพาย และ 5 ฝพาย การประกวดรองเพลง การ
แสดงของเด็กและเยาวชนในเขตตําบลริมปง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่ จางเหมาเครื่องเสียง คาจาง
เหมาไฟบนเวที แสงสวางภายในงานพรอมเครื่องปั่นไฟ คาถวย
รางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตําบลริมปงเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร
ตําบลริมปงเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมแกพุทธศาสนิกชน ใหความรูแกประชาชนในเรื่องธรรมะ
กับสุขภาพ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลริมปง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลานศิลปวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนตําบลริมปง โดยมีกิจกรรมพิธีรดน้ําดําหัวผูสูง
อายุในพื้นที่ตําบลริมปงเนื่องในวันสงกรานต กิจกรรมสรงน้ําพระ
พุทธรูปเนื่องในประะเพณีปใหมเมือง คาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมประเพณีสลากภัตต(สลากยอม)ตําบลริมปง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณี
สลากภัตต (สลากยอม) ตําบลริมปง เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีสลากภัตต (สลากยอม) คาใชจายประกอบ
ดวย คาจางเหมาจัดตนสลากยอม คาจางเหมาจัดสถานที่ คา
เครื่องใสในศาสนพิธี และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ
ในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสงเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสืบสานศิลป
วัฒนธรรมลานนา ในกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบ
ทอดภูมิปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ คาจางเหมาทํา
อาหารกลางวัน คาจางเหมาทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 78
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสรงน้ําพระธาตุวัดในเขตเทศบาลตําบลริมปง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรงน้ําพระธาตุวัด
ในเขตเทศบาลตําบลริมปง เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการสืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่นอุยสอนหลาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสืบทอดภูมิปัญญา
ทองถิ่นอุยสอนหลาน ในกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนผู
สืบทอดภูมิปัญญา สืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา เพื่อดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถิ่น คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดเตรียมเครื่อง
ใชในศาสนพิธี และอุปกรณที่ใชในพิธีหลอเทียนพรรษา และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการไหวสาปารมีครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการไหวสาปารมีครูบา
เจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนา เพื่อเปนการระลึกถึงคุณงามความดี
ของครูบาเจาศรีวิชัย คาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการ
แสดง คาจัดเตรียมสถานที่ คาจัดเตรียมเครื่องใชในพิธีทาง
ศาสนา พรอมวัสดุอุปกรณที่ใชในงาน คาป้ายโครงการฯ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 79
 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอนุรักษประเพณีพื้นบานการฟ้อนผีเสื้อบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษประเพณี
พื้นบาน การฟ้อนผีเสื้อบาน เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีลานนา คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่
พรอมเครื่องเสียง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 80
 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น (รุกขมูลกรรม) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น(รุกขมูลกรรม) เพื่อเผยแผพุทธธรรมและทํา
กิจกรรมทางพุทธศาสนาตามหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา และเปนการ
อนุรักษประเพณี คาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดสถานที่
พรอมเครื่องเสียง แสงสวางภายในงาน คาจางเหมาจัดทําอาหาร
ถวายพระสงฆ ในพิธี คาจางเหมาจัดทําน้ําปานะ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 80
 ลําดับที่ 13
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสามเณรภาค
ฤดูรอน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทําภัตตาหาร
เพล คาตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 77
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 85,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตาม
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ลพ 0118/ว 2980 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่องสงโครงการขอรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 80
  ลําดับที่ 14 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดเจดียขาว ตาม
โครงการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย วัดเจดียขาว ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ตามหนังสือที่ ศพอ. พิเศษ/2565 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอนําสงโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุไวใน
เทศบัญญัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 15 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 12,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการจัดงานพระ
นางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลําพูน

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตาม
โครงการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัด
ลําพูน ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ลพ 0118/ว 2980 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่องสงโครงการขอรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 83
  ลําดับที่ 23 
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,515,260 บาท
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งบบุคลากร รวม 1,873,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,873,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,675,260 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองชาง จํานวน 5 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหนาฝายการโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหนาฝายแบบแผนฯ จํานวน  1  ตําแหนง
(4) เจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นายชางเขียนแบบ  จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ในอัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝาย จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 36,000
 บาท
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
4) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท คํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท  
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เปนไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานเทศบาล ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือลูกจางประจํา ผูไดรับบํานาญ หรือผูไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ สังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได 
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 987,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการดานแรงงาน จํานวน 852,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานชวยเหลืองานกองชางหรืองาน
อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 12 เดือน เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเปนเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (กองชาง)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท

(1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาจางในการ
เย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําป้ายหรือ
แผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอ
เทป วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหนังสือพิมพวารสาร แผนพับ ป้ายประชา
สัมพันธ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
(3) คาธรรมเนียม เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียม
ป้ายยานพาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดินและคา
ธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้
(4) คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาว
สาร เชน วารสาร การจัดทําแผนพับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ
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งานประจําป วีดีทัศน วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ
ตาง ๆ ฯลฯ
(5) คาเชาเครื่องถายเอกสาร คาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคาถาย
เอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง
เหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง
ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมา
สูบน้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางเหมา
หรือของที่ระลึกตาง ๆ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไม
ประดับสวนหยอม สนามหญาหรือที่สาธารณะ คาจางเหมาลางทํา
ความสะอาดถนน คาจางเหมาจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลและ คา
จางเหมาอื่น ๆ ฯลฯ ที่เปนกิจการในอํานาจหนาที่ และสามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้
(7) คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซต เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่
สําหรับจัดทําเว็บไซต (Website) เปนราคาตอป
(8) คาจดทะเบียนเว็บไซต เพื่อจายเปนคาจดทะเบียนเว็บไซ
ต (Website) Domain name เปนราคาตอป คาปรับปรับปรุง
เว็บไซต
(9) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินที่ตองจายพรอมกับการเชา
ทรัพยสิน เชน ที่ดินเพื่อจายเปนคาเชาที่ดินสําหรับดําเนินกิจการ
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลเปนราคาตอป คาเชารถยนต คาเชา
อาคารสิ่งปลูกสราง ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 
(10) คาจัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใช
งานที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุเพื่อจายเปนคา
จัดทําประกันภัยรถราชการของเทศบาลที่มีลักษณะการใชงานที่
กอใหเกิดความเสี่ยงในการกอใหเกิดอุบัติเหตุ
(11) คารังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล เพื่อจายเปนคา
ใชจายรังวัดที่ดิน ที่สาธารณะหรือที่ดินเทศบาล
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหารเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจาย
อื่น ๆ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงคาใชจายในการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงานและคาของขวัญหรือที่ระลึก รวมถึงคาใช
จายในการประดับตกแตงอาคารสถานที่หนวยงานราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมราชการ
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดกองชาง รวมทั้งผูที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
กองชาง ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึก
อบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(กองชาง)
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โครงการน้ําสะอาด ผูบริโภคปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการน้ําสะอาด ผูบริโภค
ปลอดภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 70
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการผังเมืองรวม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการผังเมืองรวม โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1
 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1  
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่
อยูในความรับผิดชอบของกองชางใหสามารถใชการไดตามปกติ 
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (กอง
ชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
ชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
ชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
 รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กอง
ชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลริมปง
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแกไข
ปัญหาหนี้สาธารณูปโภคคางชําระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 2,789,320 บาท
งบบุคลากร รวม 379,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 379,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 379,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดกองชาง จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) นายชางโยธา  จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 2,410,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,410,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน ขางบานนางจันทรนวล เศวตปวิต หมู
ที่ 7 บานหนองผํา ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางกําแพงกันดิน ขางบานนางจันทร
นวล เศวตปวิต หมูที่ 7 บานหนองผํา ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ความยาว 24.00 เมตร สูง 1.40 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 24 ลําดับที่ 67 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางบานนายอาย กันธิยะ 
หมูที่ 6 บานสันริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางบานนาย
อาย กันธิยะ หมูที่ 6 บานสันริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 267
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 51
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางสวนนายอรุณ จัน
ตะพิงค หมูที่ 6 บานสันริมปง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางสวน
นายอรุณ จันตะพิงค หมูที่ 6 บานสันริมปง ตําบลริมปง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 193.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอย
กวา 482.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริม
ปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 50
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 2 บานรอง
กาศ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 2
 บานรองกาศ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 42 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบลําเหมืองชล
ประทาน หมูที่ 1 บานปาแก ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบลํา
เหมืองชลประทาน หมูที่ 1 บานปาแก ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 89.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 267
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3 หมู
ที่ 10 บานกลางทุง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ
ซอย 3 หมูที่ 10 บานกลางทุง ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 71.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 213
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 44 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยหนาน
วังเชื่อมกูเบี้ย หมูที่ 10 บานกลางทุง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ
ซอยหนานวังเชื่อมกูเบี้ย หมูที่ 10 บานกลางทุง ตําบลริม
ปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 3.00
 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 213 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 45 ลําดับที่ 4
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะหนาบาน
นายจํารัส โปธาศรี หมูที่ 7 บานหนองผํา ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ
หนาบานนายจํารัส  โปธาศรี หมูที่ 7 บานหนองผํา ตําบลริม
ปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 2.70
 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไมนอยกวา 216 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
ริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 หนาที่ 43 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาบานนายพิบูลย เขื่อน
แกว หมูที่ 9 บานสบปะ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

จํานวน 64,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาบานนาย
พิบูลย เขื่อนแกว หมูที่ 9 ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 115 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 84
(กองชาง)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมูที่ 3 
บานฮองแลง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2
 หมูที่ 3 บานฮองแลง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.13
 เมตร ลึก 0.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 11 ลําดับที่ 15
(กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาวัด
เจดียขาว หมูที่ 5 บานเจดียขาว ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หนาวัดเจดียขาว หมูที่ 5 บานเจดียขาว ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดกวาง 0.80 เมตร ยาว 42.00
 เมตร ลึก 1.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 18 ลําดับที่ 43
(กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ํา ตั้งแตตนโพธิ์ถึงลําเหมืองแมแกบกอง หมู
ที่ 4 บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 170,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําตั้งแตตนโพธิ์ถึงลําเหมืองแมแก
บกอง หมูที่ 4 บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวม 31.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 14 ลําดับที่ 27
(กองชาง)

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางวัดสบปะทางทิศ
ใตถึงลําเหมืองทา หมูที่ 9 บานสบปะ ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

จํานวน 166,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขางวัดสบ
ปะทางทิศใตถึงลําเหมืองทา หมูที่ 9 บานสบปะ ตําบลริม
ปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดเสนผานศูนย
กลาง 0.40 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม 83.00 เมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 28 ลําดับที่ 85 
(กองชาง)
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โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนนซอยโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลริมปงถึงลําเหมืองเสียน้ํา (ตอเนื่องของเดิม) หมูที่ 4 
บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก ถนนซอยโรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลริมปงถึงลําเหมืองเสียน้ํา (ตอเนื่อง
ของเดิม) หมูที่ 4 บานศรีบังวัน ตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร พรอม
บอพัก ความยาวรวม   60.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลริมปง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 15  ลําดับที่ 28
(กองชาง)
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 8 บานปายาง ตําบลริม
ปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารอเนกประสงคบานปายาง หมูที่ 8
 บานปายาง ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ขนาด
พื้นที่ไมนอยกวา 102 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลริมปง (เทศบาลสามารถดําเนินการไดก็เมื่อไดรับอนุญาตให
ใชประโยชนในที่ดินของวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 26 ลําดับที่ 74
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คากอสราง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ คํานวณรอยละ 4 ของ
โครงการกอสราง เปนไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังดวน
ที่สุดที่ กค 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 373,000 บาท

งบบุคลากร รวม 228,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 228,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 228,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น สังกัดสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปตามตําแหนง  โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  ดังนี้
(1) นักวิชาการเกษตร จํานวน  1  ตําแหนง
- เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ
.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน/คาผอนชําระเงินกูเพื่อ
ชําระราคาบาน(ซื้อบาน/ปลูกสรางบาน) ของพนักงาน
เทศบาล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกได
- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯ สังกัดสํานักปลัด รวมทั้งผู
ที่กระทรวงมหาดไทยสั่งใหไปปฏิบัติราชการใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการ โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษคา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
 ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางฯ สังกัด
สํานักปลัด ตลอดจนผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขารับการฝึก
อบรม 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กรณีชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีชวยเหลือ
เกษตรกรผูมีรายไดนอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของในกรณีชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย
- เปนไปตามพระกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการพัฒนาการผลิตลําไยคุณภาพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาการผลิต
ลําไยคุณภาพ ในกิจกรรมอบรมใหความรูแกเกษตรกร โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการวันตนไมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการวันตนไมแหง
ชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย กิจกรรมปลูกตนไม และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 1
 หนาที่ 5 ลําดับที่ 5   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกรทําไรตําบลริมปง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมเกษตรกรทําไรตําบลริมปง ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
แกเกษตรกร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกรทําสวนตําบลริมปง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็ง
กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลริมปง ในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียน
รูแกเกษตรกร โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัดเทศบาล)

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

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้นฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตามโครงการจัดงาน
ลําไยเพื่อสนับสนุนสินคาไทย (ลําไยไทย ลําไยลําพูน)

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองลําพูน ตาม
โครงการจัดงานลําไยเพื่อสนับสนุนสินคาไทย (ลําไยไทย ลําไย
ลําพูน) ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ ลพ 0118/ว 2980 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565 เรื่องสงโครงการขอรับการสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566–2570) หนาที่ 76
  ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยแลงและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภัยแลงและหมอกควัน ในกิจกรรมรณรงคประชา
สัมพันธลดการเผา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายประชา
สัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการลําพูนเมืองนาเยือน บานเฮือนนาอยู เทศบาลตําบลริมปง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการลําพูนเมืองนา
เยือน บานเฮือนนาอยู เทศบาลตําบลริมปง กิจกรรมจัดระเบียบ
ป้าย ตัดหญา เก็บขยะบริเวณถนน กิจกรรมทําความสะอาดปรับ
ปรุงภูมิทัศน ปลูกตนไม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุการ
เกษตร คาจางปรับปรุงภูมิทัศน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 3
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมอบรมใหความรูแก
พนักงานเจาหนาที่ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการอนุรักษและฟื้นคืนสภาพลําเหมืองในชุมชนตําบลริมปง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษและฟื้นคืน
สภาพลําเหมือง เทศบาลตําบลริมปง กิจกรรมอบรมใหความรูแก
แกนนําพิทักษลําเหมือง กิจกรรมทําความสะอาดลําเหมือง โดย
การกําจัดวัชพืช โดยมีคาใชจายประกอบดวย จางเหมาทําความ
สะอาด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
- เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 99
 ลําดับที่ 2
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 810,000

คาชําระดอกเบี้ย 92,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,340,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,164,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 360,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

954,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

395,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

70,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ริมปิง

300,000

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

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 810,000

คาชําระดอกเบี้ย 92,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

50,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 14,340,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,164,400

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 360,000

เงินสํารองจาย 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

954,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

395,000

คาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

70,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
ริมปิง

300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลริมปิง

170,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

7,806,480 187,380 1,493,880 1,180,920 918,360 415,980

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

84,000 67,200

เงินประจําตําแหนง 300,000 60,000 60,000 60,000

คาจางลูกจางประจํา 679,760 543,480

คาตอบแทนพนักงานจาง 756,000 154,380 501,960 216,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลริมปิง

170,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,555,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

2,054,580 228,000 14,285,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

151,200

เงินประจําตําแหนง 78,000 558,000

คาจางลูกจางประจํา 1,223,240

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 1,736,340
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

84,000 5,040 7,080 24,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

15,000 2,500 5,000

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 8,000 3,000 70,000 5,000

คาเชาบาน 574,000 30,000 71,000 72,000 144,000 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

140,000 5,000 20,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 111,390 740,000 30,000 20,000 499,200 1,200,000 25,000

คาจางเหมาบริการดาน
แรงงาน

1,116,400

จางเหมาดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ

26,000

จางเหมาบริการ 40,000

จางเหมาบริการดานแรง
งาน

477,000 416,400 1,603,200

วันที่พิมพ์ : 31/8/2565  14:02:57 หนา : 5/48



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

12,000 132,120

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

70,000 92,500

คาเบี้ยประชุม 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 126,000

คาเชาบาน 60,000 48,000 1,071,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

75,000 250,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 45,000 2,670,590

คาจางเหมาบริการดาน
แรงงาน

1,116,400

จางเหมาดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจ

26,000

จางเหมาบริการ 40,000

จางเหมาบริการดานแรง
งาน

852,000 3,348,600
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

41,000 5,000 10,000 5,000 4,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

82,000 10,000 20,000 15,000 25,000

คาใชจายในงานราชพิธี
ตางๆ

10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

67,000 10,000 20,000 15,000 23,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

10,000 5,000 167,000

คาใชจายในงานราชพิธี
ตางๆ

10,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไมและพวง
มาลา

5,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 5,000 150,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์พระบรมรา
ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
สิงหาคม

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง และ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลริมปิง

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

10,000

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วัน
พอแหงชาติ

5,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 5,000

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000

โครงการสถานที่ทํางาน
นาอยูนาทํางานดวย
กิจกรรม 5 ส.

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร 
สมาชิก สภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจาง และ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลริมปิง

30,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

10,000

โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ วัน
พอแหงชาติ

5,000

โครงการวันทองถิ่นไทย 5,000

โครงการวันเทศบาล 5,000

โครงการวันปิยมหาราช 5,000

โครงการสถานที่ทํางาน
นาอยูนาทํางานดวย
กิจกรรม 5 ส.

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสรางจิตสํานึก
และคานิยมความซื่อ
สัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต

6,600

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบานเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลริมปิง

5,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานกฎหมายแกคณะผู
บริหารและสมาชิกสภา
ตําบลริมปิง

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 70,000 23,000 30,000 8,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสรางจิตสํานึก
และคานิยมความซื่อ
สัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อป้องกัน
การทุจริต

6,600

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการจัดทําแผน
พัฒนาหมูบานเพื่อการ
ขับเคลื่อนแผนแบบ
บูรณาการ

50,000

โครงการเสริมสราง
ศักยภาพคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลริมปิง

5,000

โครงการอบรมใหความ
รูดานกฎหมายแกคณะผู
บริหารและสมาชิกสภา
ตําบลริมปิง

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 261,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู
หลังเกิดสาธารณภัย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

36,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อลดความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และการซอมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย

35,000

โครงการสรางจิตสํานึก
ดานการใชถนนใหแก
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

15,000

โครงการใหความรูแก
สมาชิก อปพร. ตําบล
ริมปิง ดานการป้องกัน
ภัยทางถนน

10,000

โครงการอบรมดาน
สาธารณภัยและซอม
แผนสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการประชุมพบปะผู
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลริมปิง

10,000

โครงการเป็นคนดีมี
คุณธรรมหนูทําได

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล

36,000

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อลดความ
เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และการซอมแผนการ
ป้องกันอัคคีภัย

35,000

โครงการสรางจิตสํานึก
ดานการใชถนนใหแก
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

15,000

โครงการใหความรูแก
สมาชิก อปพร. ตําบล
ริมปิง ดานการป้องกัน
ภัยทางถนน

10,000

โครงการอบรมดาน
สาธารณภัยและซอม
แผนสาธารณภัยใน
สถานศึกษา

5,000

โครงการประชุมพบปะผู
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลริมปิง

10,000

โครงการเป็นคนดีมี
คุณธรรมหนูทําได

25,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนวัยใส
ตานภัยยาเสพติด

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

350,000

โครงการเสริมสราง
พัฒนาการเรียนรูใหแก
เด็กกอนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปิง

20,000

โครงการกีฬาประชาชน
ตานภัยยาเสพติด

100,000

โครงการแกไขปัญหา
ดานสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

10,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว
จรจัด เทศบาลตําบลริม
ปิง

35,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเยาวชนวัยใส
ตานภัยยาเสพติด

15,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

350,000

โครงการเสริมสราง
พัฒนาการเรียนรูใหแก
เด็กกอนวัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลริมปิง

20,000

โครงการกีฬาประชาชน
ตานภัยยาเสพติด

100,000

โครงการแกไขปัญหา
ดานสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

10,000

โครงการควบคุม
ประชากรสุนัขและแมว
จรจัด เทศบาลตําบลริม
ปิง

35,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติงานชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ตนตามระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการประชาคม
สุขภาพตําบลริมปิง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

194,410

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยะ
ราชนารี

88,000

โครงการจางนักเรียน 
นักศึกษาทํางานชวงปิด
ภาคฤดูรอน

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติงานชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้อง
ตนตามระบบบริการการ
แพทย์ฉุกเฉินเทศบาล
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการประชาคม
สุขภาพตําบลริมปิง

10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

194,410

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยะ
ราชนารี

88,000

โครงการจางนักเรียน 
นักศึกษาทํางานชวงปิด
ภาคฤดูรอน

120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

200,000

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน (ชุมชนตนแบบ) 
เทศบาลตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

20,000

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ผูสูงอายุตําบล
ริมปิง

15,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
คนพิการตําบลริมปิง

10,000

โครงการพาลูกจูงหลาน
เขาวัด

35,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตําบลริมปิง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

200,000

โครงการจัดการขยะโดย
ชุมชน (ชุมชนตนแบบ) 
เทศบาลตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

20,000

โครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ผูสูงอายุตําบล
ริมปิง

15,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
คนพิการตําบลริมปิง

10,000

โครงการพาลูกจูงหลาน
เขาวัด

35,000

โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสง
เสริมอาชีพผูสูงอายุ
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการตําบลริมปิง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ริมปิง

20,000

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

10,000

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมอาชีพในชุมชน

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผูนํากลุมสตรี
และคณะกรรมการกอง
ทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลริมปิง

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลริมปิง

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองตําบลริมปิง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมศูนย์
การเรียนรูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ริมปิง

20,000

โครงการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ

10,000

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมอาชีพในชุมชน

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผูนํากลุมสตรี
และคณะกรรมการกอง
ทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลริมปิง

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลริมปิง

40,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเด็กและเยาวชน
ตําบลริมปิง

100,000 100,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาเปตองตําบลริมปิง

15,000 15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

300,000 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม
สัญจรตําบลริมปิงเฉลิม
พระเกียรติฯ

โครงการลานศิลป
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตําบลริมปิง

โครงการวันเด็กแหงชาติ

โครงการสงเสริมประ
เพณีสลากภัตต์(สลาก
ยอม)ตําบลริมปิง

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ตําบลริมปิงทั้งภายใน
และภายนอกเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

โครงการสงเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา

โครงการสรงน้ําพระธาตุ
วัดในเขตเทศบาลตําบล
ริมปิง

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญาทองถิ่นอุย
สอนหลาน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฏิบัติธรรม
สัญจรตําบลริมปิงเฉลิม
พระเกียรติฯ

20,000 20,000

โครงการลานศิลป
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนตําบลริมปิง

120,000 120,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000 30,000

โครงการสงเสริมประ
เพณีสลากภัตต์(สลาก
ยอม)ตําบลริมปิง

15,000 15,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนการแขงขันกีฬาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ตําบลริมปิงทั้งภายใน
และภายนอกเขต
เทศบาลตําบลริมปิง

10,000 10,000

โครงการสงเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา

25,000 25,000

โครงการสรงน้ําพระธาตุ
วัดในเขตเทศบาลตําบล
ริมปิง

30,000 30,000

โครงการสืบทอด
ภูมิปัญญาทองถิ่นอุย
สอนหลาน

16,000 16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

โครงการไหวสาปารมีครู
บาเจาศรีวิชัยนักบุญ
แหงลานนา

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีพื้นบานการ
ฟ้อนผีเสื้อบาน

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีทอง
ถิ่น (รุกขมูลกรรม)

โครงการอบรมสามเณร
ภาคฤดูรอน

โครงการน้ําสะอาด ผู
บริโภคปลอดภัย

โครงการผังเมืองรวม

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีชวยเหลือเกษตรกร
ผูมีรายไดนอย
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการหลอเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา

20,000 20,000

โครงการไหวสาปารมีครู
บาเจาศรีวิชัยนักบุญ
แหงลานนา

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์
ประเพณีพื้นบานการ
ฟ้อนผีเสื้อบาน

30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีทอง
ถิ่น (รุกขมูลกรรม)

50,000 50,000

โครงการอบรมสามเณร
ภาคฤดูรอน

20,000 20,000

โครงการน้ําสะอาด ผู
บริโภคปลอดภัย

10,000 10,000

โครงการผังเมืองรวม 5,000 5,000

โครงการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีชวยเหลือเกษตรกร
ผูมีรายไดนอย

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัย
แลงและหมอกควัน

โครงการพัฒนาการผลิต
ลําไยคุณภาพ

โครงการลําพูนเมืองนา
เยือน บานเฮือนนาอยู 
เทศบาลตําบลริมปิง

โครงการวันตนไมแหง
ชาติ

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมเกษตรกรทําไร
ตําบลริมปิง

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมเกษตรกรทํา
สวนตําบลริมปิง

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่อง มา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

โครงการอนุรักษ์และฟื้น
คืนสภาพลําเหมืองใน
ชุมชนตําบลริมปิง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภัย
แลงและหมอกควัน

10,000 10,000

โครงการพัฒนาการผลิต
ลําไยคุณภาพ

10,000 10,000

โครงการลําพูนเมืองนา
เยือน บานเฮือนนาอยู 
เทศบาลตําบลริมปิง

20,000 20,000

โครงการวันตนไมแหง
ชาติ

5,000 5,000

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมเกษตรกรทําไร
ตําบลริมปิง

10,000 10,000

โครงการสรางความเขม
แข็งกลุมเกษตรกรทํา
สวนตําบลริมปิง

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่อง มา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์และฟื้น
คืนสภาพลําเหมืองใน
ชุมชนตําบลริมปิง

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,500 60,000 5,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 2,000 2,000 2,000

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 680,000 5,000 3,000

วัสดุกอสราง 30,000 35,000 5,000 2,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,000 30,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 223,000 3,000 40,000 5,000 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 2,500 25,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 10,000 5,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร 20,000 2,000

วัสดุอื่น 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000 5,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 20,000 8,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 4,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

221,700 16,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 255,500

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 216,000

วัสดุงานบานงานครัว 728,000

วัสดุกอสราง 100,000 172,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 92,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 511,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 37,500

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 175,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

วัสดุการเกษตร 20,000 42,000

วัสดุอื่น 200,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 100,000 505,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 28,000

คาบริการโทรศัพท์ 54,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

237,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

10,000 50,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ปัมน้ําอัตโนมัติ 8,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามกลาง
แจง

50,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังเก็บน้ําขนาดใหญ 8,300

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายใน
รม (Fitness)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน ขางบานนาง
จันทร์นวล เศวตปวิต 
หมูที่ 7 บานหนองผํา 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

5,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

60,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ปัมน้ําอัตโนมัติ 8,500

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเลนสนามกลาง
แจง

50,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังเก็บน้ําขนาดใหญ 8,300

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายใน
รม (Fitness)

50,000 50,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางกําแพง
กันดิน ขางบานนาง
จันทร์นวล เศวตปวิต 
หมูที่ 7 บานหนองผํา 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
บานนายอาย กันธิยะ 
หมูที่ 6 บานสันริมปิง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
สวนนายอรุณ จัน
ต๊ะพิงค์ หมูที่ 6 บานสัน
ริมปิง ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 2 บานรอง
กาศ ตําบลริมปิง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบลําเหมืองชล
ประทาน หมูที่ 1 บาน
ป่าแก ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
บานนายอาย กันธิยะ 
หมูที่ 6 บานสันริมปิง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

150,000 150,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
สวนนายอรุณ จัน
ต๊ะพิงค์ หมูที่ 6 บานสัน
ริมปิง ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

270,000 270,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมูที่ 2 บานรอง
กาศ ตําบลริมปิง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน

150,000 150,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเลียบลําเหมืองชล
ประทาน หมูที่ 1 บาน
ป่าแก ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 3 
หมูที่ 10 บานกลางทุง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย
หนานวังเชื่อมกูเบี้ย หมู
ที่ 10 บานกลางทุง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะหนาบาน
นายจํารัส โปธาศรี หมูที่ 
7 บานหนองผํา ตําบล
ริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย 3 
หมูที่ 10 บานกลางทุง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

120,000 120,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะซอย
หนานวังเชื่อมกูเบี้ย หมู
ที่ 10 บานกลางทุง 
ตําบลริมปิง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

120,000 120,000

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาธารณะหนาบาน
นายจํารัส โปธาศรี หมูที่ 
7 บานหนองผํา ตําบล
ริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

120,000 120,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาบานนายพิบูลย์ 
เขื่อนแกว หมูที่ 9 บาน
สบปะ ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 หมูที่ 3 
บานฮองแลง ตําบลริม
ปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหนาวัด
เจดีย์ขาว หมูที่ 5 บาน
เจดีย์ขาว ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ตั้งแตตนโพธิ์ถึงลํา
เหมืองแมแกบกอง หมูที่ 
4 บานศรีบังวัน ตําบล
ริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนาบานนายพิบูลย์ 
เขื่อนแกว หมูที่ 9 บาน
สบปะ ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

64,000 64,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 2 หมูที่ 3 
บานฮองแลง ตําบลริม
ปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

170,000 170,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหนาวัด
เจดีย์ขาว หมูที่ 5 บาน
เจดีย์ขาว ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

290,000 290,000

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ตั้งแตตนโพธิ์ถึงลํา
เหมืองแมแกบกอง หมูที่ 
4 บานศรีบังวัน ตําบล
ริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

170,000 170,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขางวัดสบปะทางทิศใต
ถึงลําเหมืองทา หมูที่ 9 
บานสบปะ ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

โครงการวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก ถนน
ซอยโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลริมปิง
ถึงลําเหมืองเสียน้ํา (ตอ
เนื่องของเดิม) หมูที่ 4 
บานศรีบังวัน ตําบลริม
ปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 8 
บานป่ายาง ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการวางทอระบาย
น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขางวัดสบปะทางทิศใต
ถึงลําเหมืองทา หมูที่ 9 
บานสบปะ ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

166,000 166,000

โครงการวางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก ถนน
ซอยโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลริมปิง
ถึงลําเหมืองเสียน้ํา (ตอ
เนื่องของเดิม) หมูที่ 4 
บานศรีบังวัน ตําบลริม
ปิง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

120,000 120,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการตอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูที่ 8 
บานป่ายาง ตําบลริมปิง 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

240,000 240,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) คา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

18,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน เพื่อเป็นคาใช
จายตาม โครงการฝึก
อบรมการใหความรูดาน
การอํานวยความเป็น
ธรรมใหกับประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่
อําเภอเมืองลําพูน

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) คา
กอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการ

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน

18,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน เพื่อเป็นคาใช
จายตาม โครงการฝึก
อบรมการใหความรูดาน
การอํานวยความเป็น
ธรรมใหกับประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชน ในพื้นที่
อําเภอเมืองลําพูน

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สงเสริมโภชนาการเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (อาหาร
กลางวัน)ในเขตเทศบาล
ตําบลริมปิง

1,200,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน (ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ลําพูน) (ศป.ปส.อ.เมือง
ลําพูน) ตามโครงการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สงเสริมโภชนาการเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. (อาหาร
กลางวัน)ในเขตเทศบาล
ตําบลริมปิง

1,200,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน (ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอเมือง
ลําพูน) (ศป.ปส.อ.เมือง
ลําพูน) ตามโครงการ
บริหารจัดการแบบ
บูรณาการของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูน

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภาย
ในเขตเทศบาลตําบลริม
ปิง

50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาว 
จังหวัดลําพูน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดเจดีย์ขาว 
ตามโครงการสอนพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค จังหวัดลําพูน
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภาย
ในเขตเทศบาลตําบลริม
ปิง

50,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน

5,000 5,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานพระนางจามเทวี
และงานฤดูหนาว 
จังหวัดลําพูน

12,000 12,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

อุดหนุนศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์วัดเจดีย์ขาว 
ตามโครงการสอนพระ
พุทธศาสนาวันอาทิตย์

80,000 80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานลําไยเพื่อสนับสนุน
สินคาไทย (ลําไยไทย 
ลําไยลําพูน)

รวม 21,810,400 16,987,650 1,438,300 5,320,520 4,689,010 2,081,560 1,720,000 736,980
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
ลําพูน ตามโครงการจัด
งานลําไยเพื่อสนับสนุน
สินคาไทย (ลําไยไทย 
ลําไยลําพูน)

12,000 12,000

รวม 958,000 6,304,580 453,000 62,500,000
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