
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพระซอง 
เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

************************* 

  ด้วยเทศบาลต าบลพระซอง  ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2566 ซึ่งสภาเทศบาลต าบลพระซอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  3   
ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม 2565  และได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม      
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 ของเทศบาลต าบลพระซอง  เรียบร้อยแล้ว   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖2,  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕66 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต ่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65  เป็นต้นไป   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่   27   กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
                (นายชาญชัย  ค าจ าปา) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลพระซอง 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลพระซอง

อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,372,485 บาท
งบกลาง รวม 13,372,485 บาท

งบกลาง รวม 13,372,485 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,150 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  เทศบาล
ตําบลพระซอง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างโดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ และ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ
ก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.  2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตําบลพระซอง ที่ประสบอันตราย 
เจ็บปวย ตาย  หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการทํางาน
ให้แก่เทศบาล ในอัตราร้อยละ  0.2 ของค่าจ้าง  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ และ พระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1) ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.  2537 และแก้ไข
   เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่  30  มิถุนายน  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,463,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบาล
ตําบลพระซอง ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 36 ลําดับที่ 1)   
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,724,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ  ในเขตเทศบาล
ตําบลพระซอง ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ลงทะเบียนความพิการ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -2570  หน้า 36 ลําดับที่ 2)  
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์  ในเขต
เทศบาลตําบลพระซอง  ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่ลงทะเบียน
หรือถ่ายโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ตามระเบียบกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 36 ลําดับที่ 3) 
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว
วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟปาและหมอกควัน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และ
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี  ตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจร 
กระจกโค้งจราจร  กระบองไฟจราจร  กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร  แผงพลาสติกใส่น้ํา  เสาล้มลุกจราจร
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ  ฯลฯ  ตามหนังสือ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
    ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
    การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
    2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
   ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย
   และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 35,750 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  
คํานวณได้ดังนี้  รายรับจริงของปี  พ.ศ. 2564 ยกเว้นรายการ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นเงิน  21,402,212.31  บาท
(21,402,212.31 X 0.00167 = 35,741.69 บาท)   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 635,985 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 3  ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น พันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) คํานวณได้ ดังนี้ 
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 
หักรายการยกเว้น รวมทั้งสิ้น 21,199,500 บาท 
(21,199,500 x 3% = 635,985) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

  
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลพระซอง
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ  ทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ
ผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/
   ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุน
   การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
   ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
   2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 หน้า 37  ลําดับที่ 6 ) 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 142,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่   โดยถือปฏิบัติตาม
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  
    หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
    ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน
    พ.ศ. 2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล  ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

เงินช่วยค่าทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานจ้าง
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,737,270 บาท

งบบุคลากร รวม 7,115,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง
จํานวน 27,600 บาท/เดือน จํานวน12 เดือน และเงินเดือน
รองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง จํานวน  2คน ๆ ละ
15,180บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน   เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี
ตําบลพระซอง  เดือนละ 4,000  บาท  จํานวน  12  เดือน
และรองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง 2 คนๆละ 3,000 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ตําบลพระซอง เดือนละ 4,000 บาท  จํานวน 12  เดือน
และรองนายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  จํานวน  2  คน ๆ ละ
3,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12  เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
ตําบลพระซอง จํานวน 9,660บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพระซอง  จํานวน 
6,900 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิก
สภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล
พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล
ตําบลพระซอง  จํานวน 1 คน  เดือนละ 15,180 บาท
รองประธานสภาเทศบาลตําบลพระซอง  จํานวน 1 คน
เดือนละ 12,420 บาท  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
พระซอง จํานวน 10 คน ๆ ละ  9,660 บาท/เดือน
จํานวน  12  เดือน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,491,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,148,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 8 อัตรา
ดังนี้   ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล หัวหน้าฝายอํานวยการ  นิติกร  นักจัดการงานทั่วไป  
นักทรัพยากรบุคคล   และ  เจ้าพนักงานธุรการ   
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิรับตามระเบียบกําหนด สังกัดสํานักปลัดเทศบาล และ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล  
 ตําบลพระซอง  เดือนละ  7,000 บาท  จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่ ปลัดเทศบาล
เดือนละ 7,000 บาท รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   เดือนละ 3,500 บาท  
หัวหน้าฝายอํานวยการ เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม  2559  
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,016,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่  พนักงานขับรถยนต์  และ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป  
จํานวน 6  อัตรา  ได้แก่  นักการภารโรง 1 อัตรา 
พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา และ คนงานทั่วไป 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด  สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน  6  อัตรา  จํานวน 12 เดือน   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 1,588,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ฯลฯ
  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่ง  ระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบ, คณะกรรมการออกข้อสอบ, คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบและอื่นๆ ฯลฯ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราว
หรือมาดํารงตําแหน่งชั่วคราว
 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)ให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง
ผู้มีสิทธิรับตามระเบียบกําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
ฯลฯ
  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล
ตําบลพระซองที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลตําบลพระซอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการของเทศบาลตําบลพระซอง  ตามที่กฏหมาย  
ระเบียบกําหนด 
ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กําหนด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  สํานักปลัดเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินความพึงพอใจ  หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ
การจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
  

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 137,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก   ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ    ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสถานที่, ค่าจ้างเหมารับส่งผู้ปวยฉุกเฉิน , 
ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน Website,  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง
ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลตําบลพระซอง  เช่น รถยนต์ส่วนกลาง
รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกน้ํา  รถบรรทุกขยะ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวารสารสิ่งพิมพ์/จัดพิมพ์ /ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร  สิ่งพิมพ์  จัดพิมพ์ เข้าปกหนังสือ
ค่าถ่ายเอกสาร  เช่น  ค่ารับหนังสือพิมพ์  วารสาร
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
    คณะบุคคลที่นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม
    หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
    ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และการประชุม
    ราชการของเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
    บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
    และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
    หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
    ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
    กระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
    ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี การจัดกิจกรรม
    วันสําคัญต่าง ๆ  ของชาติ  งานรัฐพิธีงานเฉลิมพระชนม
    พรรษา เช่น  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
    ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
    และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารสํานักงานและ
    อาคารอื่นๆของเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ  ตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
    ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้สินไหมทดแทนความเสียหาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน , การเยียวยา
ความเสียหายอย่างใด ๆ ในทางกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่าย  
ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
หรือเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลพระซอง  เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์
ประสานงาน  ค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมอบรมบุคลากร  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ค่าประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร  ค่าจ้างเหมาพาหนะขนส่ง
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 65 ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล  เช่น
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ดอกไม้  ธูป  เทียน ค่าสังฆทาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ                    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 66 ลําดับที่ 9)  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
     

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชนในเขตเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ในการดําเนินงานตามโครงการ,
ค่าป้ายโครงการ   อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 65 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลพระซอง ได้แก่  
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลพระซอง และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลพระซอง เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมา พาหนะ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใช้ในโครงการ ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 33 ลําดับที่ 11)  
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์  
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 366,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในสํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง  เช่น กระดาษ  แฟ้ม
ปากกา  แบบพิมพ์  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์  
เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า ถ่าน ปลั๊กไฟ 
หม้อแปลงไฟฟ้า สายอากาศ ฯลฯ   
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  สิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสํานักปลัดเทศบาลตําบลพระซอง
เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ ช้อน 
แก้วน้ํา จานรองแก้ว น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ สี  แปรงทาสี 
ปูน  อิฐหินปูน ทราย  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม
ชะแลง  จอบ  เสียม สิ่ว  ขวาน ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน หัวเทียน  แบตเตอรี่และอะไหล่ต่าง ๆ  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จารบี  ก๊าซ 
สําหรับ  รถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น 
ผ้าเขียนป้าย  ไม้อัด  สีพู่กัน  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง  อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึกพิมพ์ 
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุอื่น จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  เช่น  
มิเตอร์น้ํา-ไฟฟ้า , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , 
หัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส  , ลวดก๊อกน้ํา ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลตําบลพระซอง
ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าว  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา  ค่าน้ําบาดาล สํานักงาน
เทศบาลตําบลพระซอง  ฯลฯ   (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลพระซองใช้บริการ  ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าดวงตราไปรษณีย์
ค่าจดหมายลงทะเบียน  ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)  ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 5,590 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,590 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จํานวน 5,590 บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 20 ช่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  -มีช่องเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 20 ช่อง สําหรับ
    เก็บแฟ้มเอกสารสันกว้าง 3 นิ้ว
  -ทําจากเหล็กคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  -พ่นกันสนิม
  -มีล้อไม่น้อยกว่า 4 ล้อ เพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ประจําศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดําเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาบุคลากร
และวัสดุครุภัณฑ์ประจําศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที2่) พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 
หน้า 4 ลําดับที 1)  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,998,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,681,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,681,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,444,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ, 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ เจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน  12  เดือน   
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   ให้แก่
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เดือนละ
3,500 บาท และ หัวหน้าฝายแผนงานและงบประมาณ
เดือนละ 1,500 บาท  จํานวน 12  เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7)ลงวันที่10 พฤษภาคม 2559   
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 177,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน   ได้แก่  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
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งบดําเนินงาน รวม 297,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ให้แก่  พนักงานเทศบาล  สังกัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าใช้สอย รวม 143,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ ฯลฯ  
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชน   การประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 78,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าเล่ม  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566-2570 หน้า 65 ลําดับที่ 7)      
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์  ฯลฯ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์  เมมโมรี่การ์ด
ขาตั้งกล้อง  รูปสีหรือขาวดําจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ 
ซีดีรอม แป้นพิมพ์  เมาส์  โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)     
      

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูป  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้
 -กล้อง Mirrorless 
 -เซ็นเซอร์ APS-C CMOS ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล
 -หน่วยประมวลผลภาพไม่น้อยกว่า DIGIC 8
 -บันทึกวิดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า4Kรองรับการถ่ายแนวตั้ง
 -ออโต้โฟกัส 143 จุด 
 -ระบบ Eye Detection AF
 -หน้าจอทัชสกรีนพลิกได้ 180 องศา
 -ฟีเจอร์ Auto File Transfer 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,606,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,184,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,184,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,361,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 6 อัตรา 
ดังนี้ ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝายพัฒนารายได้   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เจ้าพนักงานพัสดุ และ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จํานวน 12 เดือน 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล  สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิรับ
ตามระเบียบกําหนด  จํานวน 12  เดือน
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 69,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่
ผู้อํานวยการกองคลัง  เดือนละ 3,500 บาท  
หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง และ หัวหน้าฝายพัฒนารายได้
เดือนละ 1,500  บาท    จํานวน 12  เดือน
(กองคลัง)
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 702,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  3  อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป  
คนงาน   จํานวน 12 เดือน    (กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
ได้แก่  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป   และ
คนงาน   จํานวน 12 เดือน   (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 400,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85  
ลงวันที่ 6  กันยายน  2561
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12  กันยายน  2561
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัด
กองคลัง  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกําหนด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน  
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
(กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 154,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,800 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ  
(กองคลัง) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(กองคลัง)  
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โครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลพระ
ซอง

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูล
ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลพระซองประจําปี
งบประมาณพ.ศ.2566 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
    ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทํา
 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.3/ว 67ลงวันที่ 
    9 มกราคม 2555   เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุน
    การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 64 ลําดับที่ 1)
(กองคลัง) 
  

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  เช่น  ค่าป้าย
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลําดับที่ 2) 
(กองคลัง)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีและค่าธรรมเนียม เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในโครงการ  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 64 ลําดับที่ 3)
(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์  ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 73,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร์  ฯลฯ
สําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์  เมมโมรี่การ์ด
ขาตั้งกล้อง  รูปสีหรือขาวดําจากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ  
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ 
ซีดีรอม แป้นพิมพ์  เมาส์  โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์   ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าจดหมายลงทะเบียน  ฯลฯ  
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
    (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
    เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
    ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
    ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz 
    จํานวน 1 หน่วย
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
   ไม่น้อยกว่า 8 MB
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
    หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
    ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
    ไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel
    และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
    ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMIหรือVGAจํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
   10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน(Internal)
    หรือภายนอก (External) จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
    และ Bluetooth    (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตําบลพระซอง ตําแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน   จํานวนทั้งสิ้น   12  เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 325,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  รถบรรทุกน้ํา
 รถกู้ชีพ-กู้ภัย  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   ฯลฯ 
 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 185,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก
ยางใน  หัวเทียน  แบตเตอรี่  และอะไหล่ต่าง ๆ  ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล
  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันหล่อลื่น  น้ํามันเกียร์  น้ํามันเครื่อง  
  สําหรับรถยนต์บรรทุกน้ํา  รถส่งผู้ปวย  รถพยาบาลฉุกเฉิน  
  รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์  และ
  รถยนต์ส่วนกลาง  ฯลฯ 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
เช่น น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย  ยารักษาโรค ถุงมือ  
เข็มฉีดยา  สําลี ผ้าก๊อส เคมีภัณฑ์ และน้ํายาเคมีอื่นๆ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)          
 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น 
เสื้อแขนยาว, เสื้อแขนสั้น,กางเกงขายาว,ชุดหมี,
ถุงมือยาง/หนัง, เสื้อสะท้อนแสง ,เสื้อชูชีพ,
ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ, เสื้อกันฝน  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)    
       

วัสดุจราจร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ,
 สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร,ป้ายเตือน,กระจกโค้งมน,
 กระบองไฟ  ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล)
           

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  15:51:12 หน้า : 39/94



งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
 รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของ
 ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
 ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ทําสีใหม่ทั้งคัน
 เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก  เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ฯลฯ
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 818,900 บาท
งบบุคลากร รวม 345,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 345,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 332,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล   จํานวน  1 อัตรา   ให้แก่  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 13,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบให้กับ
พนักงานเทศบาล  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เดือนละ  1,100  บาท   
จํานวน  12  เดือน  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 423,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 365,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการชดเชยการงานที่เสียไป ให้แก่
 อปพร.  ค่าตอบแทนกรณีเทศบาลมีคําสั่งใช้ อปพร. 
ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.  หรือนอกที่ตั้งศูนย์  อปพร.
ที่ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กําหนด ฯลฯ   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2560  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   ที่  มท 0808.2/
ว 7271  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
 สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไข
 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
 เทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
 เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับขี่ปลอดภัย
 สร้างวินัยจราจร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 45 ลําดับที่ 14)
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
 ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการ ฯ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 - 2570  หน้า 42  ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการฝึกซ้อมแผน
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่
 เทศบาลตําบลพระซอง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร  
 ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็นในโครงการ  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 43  ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  15:51:12 หน้า : 42/94



โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผน
 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุ
 อุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการฯ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0804.5/ว 1634 
 ลงวันที่  22  กันยายน  2557  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570  หน้า 43  ลําดับที่ 4)
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ประจําปี

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์  เช่น
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการ   ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท  0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570  หน้า 43  ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 499,400 บาท

งบบุคลากร รวม 419,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 419,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 419,400 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา ให้แก่ 
นักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  15:51:12 หน้า : 43/94



งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
 สังกัด สํานักปลัดเทศบาล  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
 เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 ของพนักงานเทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
 การศึกษาบุตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)
  

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  จัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา  
แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,065,185 บาท
งบบุคลากร รวม 3,051,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,051,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,905,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่  พนักงานครูเทศบาล  จํานวน  7 อัตรา  
จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ครูชํานาญการ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบกําหนด
จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,086,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป  ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)

  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป   
ได้แก่  ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,588,785 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,700 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 22,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ครูเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,157,675 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กตําบลพระซอง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก
เช่น  ค่าป้ายโครงการฯ  ค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้า 27 ลําดับที่ 4)   
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.)

จํานวน 106,220 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
เทศบาลตําบลพระซอง 6 แห่ง  ตั้งงบประมาณรองรับ
จํานวน 94  คน  ดังนี้ 
  - ค่าหนังสือเรียน  200บาท/คน/ปี
        จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)
 
  - ค่าอุปกรณ์การเรียน  200 บาท/คน/ปี
        จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)
 
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  300บาท/คน/ปี
        จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)
 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  430บาท/คน/ปี
       จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ปี)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 29 ลําดับที่ 11)
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 236,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
เทศบาลตําบลพระซอง 6 แห่ง  ตั้งงบประมาณรองรับ
จํานวน 139  คน  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
จํานวน 1,700 บาท/คน/ปี จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(2-5ปี)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้า 28 ลําดับที่ 9)      
(สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 715,155 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.)เทศบาลตําบลพระซอง  6 แห่ง ในการจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน  จํานวน 139 คน ๆ ละ 21 บาท
จํานวน 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 28 ลําดับที่ 8)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 1,408,410 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,408,410 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดซื้อสําหรับ
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง  จํานวน 6  โรงเรียน
สําหรับเด็กเล็ก - ป.6  ตั้งงบประมาณรองรับ 586 คน
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) จัดซื้อสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)เทศบาลตําบลพระซอง
จํานวน 6  แห่ง  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งงบประมาณรองรับ 149 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน

การตั้งงบประมาณเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
อปท. เป็นหน่วยจัดซื้อให้แก่สถานศึกษา  และอัตราการจัดสรร
7.37 บาท  ไม่ใช่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)
เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่ได้ทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ
 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 28 ลําดับที่ 10)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,425,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,425,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  ให้แก่  โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 6 แห่ง ๆ ละ 
15,000 บาท  ตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้า 30 ลําดับ
ที่ 16)            
(สํานักปลัดเทศบาล)
 
 

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,335,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตเทศบาลตําบลพระซอง  จํานวน 6 โรงเรียน  
ตั้งงบประมาณรองรับ  จํานวน 556 คน ๆ ละ 21 บาท
จํานวน  200  วัน  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
   ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
   การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
   ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
   ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 30 ลําดับ
ที่ 15)              
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,404,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,557,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,557,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 775,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา ให้แก่  
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ  หัวหน้าฝายบริหารงาน
สาธารณสุข ฯ   นักวิชาการสาธารณสุข   และ
เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  12 เดือน  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

    
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ เดือนละ  3,500  บาท
และหัวหน้าฝายบริหารงานสาธารณสุข ฯ  เดือนละ
1,500  บาท  จํานวน 12 เดือน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 716,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
และ  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 5  อัตรา  ได้แก่
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ และคนงานประจํารถขยะ
จํานวน  12  เดือน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป   ได้แก่  คนงานทั่วไป 
พนักงานขับรถขยะ คนงานประจํารถขยะ 
จํานวน  12  เดือน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)     
 

งบดําเนินงาน รวม 840,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ผู้มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกําหนด  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

            
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2563  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ค่าใช้สอย รวม 555,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 495,800 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบริการรับใช้  
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าเช่าทรัพย์สิน และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  คอมพิวเตอร์  
เปลี่ยนยางรถยนต์  ซ่อมรถยนต์  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น
แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย ชาม ช้อน  ถังขยะ  
ถังน้ํา  ผงซักฟอก  ฯลฯ  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางนอก
ยางใน  หัวเทียน  แบตเตอรี่  และอะไหล่ต่าง ๆ  ฯลฯ 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันเกียร์
สําหรับรถบรรทุกขยะ   เครื่องพ่นหมอกควัน  
รถจักรยานยนต์   ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 เช่น  น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย  ทรายอะเบท  ยารักษาโรค
 ถุงมือ  กระบอกฉีดยา  เข็มฉีดยา  สําลี  ผ้าก๊อส  
 หน้ากากอนามัย  และน้ํายาเคมีอื่น ๆ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ
 เช่น  แผ่นป้ายโฆษณา  เอกสารแผ่นพับ  โปสเตอร์
 ใบปลิว  ค่าจ้างเขียนป้ายคัทเอาท์ รูปสีหรือขาวดํา
 ที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น 
 เสื้อแขนยาว  เสื้อแขนสั้น  กางเกงขายาว  
 ชุดหมี  ถุงมือยาง/หนัง  ผ้าปิดปาก/จมูก  
 รองเท้ายางหุ้มส้น(รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน ฯลฯ
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)             

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์
แป้นพิมพ์ โปรแกรมและอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           

งบลงทุน รวม 5,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 555,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 39 ลําดับที่ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรณรงค์ป้องกันบรรเทาและบําบัดรักษาโรคติดต่อ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันบรรเทา
และบําบัดรักษาโรคติดต่อ เช่น  มือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพระซอง  โรคเอดส์   โรคท้องร่วง  
โรคไข้หวัดนก  ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หน้า 74 ลําดับที่ 1)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

โครงการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมแรงร่วมใจ
ต้านภัยไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัดซื้อน้ํายาเคมีภัณฑ์  
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าอาหาร  
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 74 ลําดับที่ 2)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลดปริมาณและคัดแยก
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  เช่น  ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 81 ลําดับที่ 23)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570หน้า 40  ลําดับ
ที่ 4)           
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น  ค่าจ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข
และแมว  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 40 ลําดับ
ที่ 5)           
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตําบลพระซอง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลกตําบลพระซอง  เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 41 ลําดับ
ที่ 8)           
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน  จํานวน 16 หมู่บ้าน
หมู่บ้านละ 20,000 บาท  เพื่อจัดทําโครงการด้านสาธารณสุข
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 หน้า 82 ลําดับที่ 28)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,297,180 บาท

งบบุคลากร รวม 895,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 895,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 613,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา ได้แก่  
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  และ
เจ้าพนักงานธุรการ 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)    
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่ 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม) 
          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
 จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป   คนงาน
 จํานวน 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)   
        

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่  คนงานทั่วไป   คนงาน
จํานวน 12  เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 401,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  สังกัด  
กองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบริการรับใช้  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  และ
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)         
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์  ฯลฯ 
(กองสวัสดิการสังคม) 

ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
สี  พู่กัน  ฟิล์ม  ป้ายประชาสัมพันธ์  เมมโมรี่การ์ด
ขาตั้งกล้อง  รูปสีหรือขาวดําจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ 
ซีดีรอม แป้นพิมพ์  เมาส์  โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณีย์ 
ค่าจดหมายลงทะเบียน ฯลฯ
(กองสวัสดิการสังคม)  
         

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการตําบลพระซอง จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการคนพิการตําบลพระซอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 2)
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ของรางวัล
เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 46 ลําดับ
ที่ 1)           
(กองสวัสดิการสังคม)

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

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี  
เช่น  ไม้ต่างๆ  ปูนซีเมนต์  อิฐ  เหล็กเส้น  ตะปู  ฯลฯ 
สําหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  ผู้ยากจน  ในเขต
เทศบาลตําบลพระซอง  ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก  ที่ มท 0891.4/ว 2206
ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2552
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมหน้า 
ฉบับที่1/2565 หน้า 2 ลําดับที่ 1)
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลพระซอง  ฯลฯ 
(กองช่าง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ เทศบาลตําบลนาแก
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าบริการรับใช้ 
ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการในการขุดลอกท่อระบายน้ํา 
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 874,000 บาท

งบบุคลากร รวม 439,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 439,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 430,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่ 
หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน และ นักพัฒนาชุมชน  
จํานวน 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)
   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง    ให้แก่ 
หัวหน้าฝายพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,500 บาท 
จํานวน 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 65,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองสวัสดิการสังคม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองสวัสดิการสังคม)          
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองสวัสดิการสังคม)  
 

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และการออกกําลังกาย  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 47
ลําดับที่ 6 ) 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลพระซอง จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุตําบลพระซอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ                        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 47 ลําดับที่ 9)  
(กองสวัสดิการสังคม)
   

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตําบลพระซอง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จําเป็นในการดําเนินงาน ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2553 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 48 ลําดับที 11)
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชน
หมู่บ้าน/ตําบล เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ  ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 856  ลงวันที่ 12 มี.ค. 2553 เรื่อง การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2) 
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 46 ลําดับที่ 5)   
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ  เช่น  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ   ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 52  
ลําดับที่ 2) 
(กองสวัสดิการสังคม)
 

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน  ในการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกผู้สูงอายุ,
ผู้พิการ,โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ,ส่งเสริมกิจกรรม
และพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 46 ลําดับที่ 2)   
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงวัย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงวัย  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ                        
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 46 ลําดับที่ 4) 
(กองสวัสดิการสังคม) 
       
 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ การจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้อง 
ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ                          
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 62 ลําดับที่ 3)        
(กองสวัสดิการสังคม) 
   

โครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านน้อย) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านน้อย)  เช่น  
ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น  ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 48 ลําดับที1่4) 
(กองสวัสดิการสังคม)      

วันที่พิมพ์ : 15/8/2565  15:51:12 หน้า : 69/94



งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลพระ
ซอง

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ กิจกรรม ให้แก่ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลพระซอง ในการจัดตั้งและ
ดําเนินการกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ตําบลพระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลําดับที่ 16)
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ให้แก่  กลุ่มอาชีพตําบลพระซอง  จํานวน16 หมู่บ้าน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 49 ลําดับที่ 17) 
(กองสวัสดิการสังคม) 
   

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลพระซอง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลพระซอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566 -2570 หน้า 49 ลําดับที่ 18)   
(กองสวัสดิการสังคม)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดนครพนม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
สําหรับโครงการ  ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 32 ลําดับ 4 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
 (พระซองคัพ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด (พระซองคัพ) 
เช่น  ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล 
เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 31 ลําดับ 1 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน
6 แห่ง ๆละ 15,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35 ลําดับที่ 16)
(สํานักปลัดเทศบาล)

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน
 6 แห่ง ๆละ 15,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 34 ลําดับ 15 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 830,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา
เช่น ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทํา
ต้นเทียน  ค่าเงินรางวัล  ค่าเครื่องไทยธรรม  ค่าปัจจัย
ถวายพระสงฆ์  และวัสดุอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หน้า 32 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัดเทศบาล)
 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
เช่น ค่าป้าย  ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
หน้า 1  ลําดับที่ 1 )
(สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ตําบลพระซอง จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์
ตําบลพระซอง  เช่น ค่าป้าย  ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพการแสดง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  หน้า 32 ลําดับที่ 7)
(สํานักปลัดเทศบาล) 

 
โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตําบลพระซอง จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวตําบลพระซอง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่ามหรสพ
การแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 33 ลําดับที่ 9) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ต่าง ๆ  ของท้องถิ่น เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร  ค่าเงินรางวัล
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ามหรสพการแสดง 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนคณะกรรม
การตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ  ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 34 ลําดับที่ 12 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล) 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมงานประเพณี
ไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ให้แก่สภาวัฒนธรรม
อําเภอนาแก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 35  ลําดับ 17) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,280,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,078,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 612,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  2  อัตรา  ให้แก่  
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  และ
เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือน  
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
จํานวน 12 เดือน     (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
เดือนละ 3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
ได้แก่  คนงานทั่วไป 2 อัตรา  คนงาน 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
จํานวน  12  เดือน  
(กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่
พนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก่  คนงานทั่วไป  คนงาน และ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน  12  เดือน
(กองช่าง)
  

งบดําเนินงาน รวม 1,196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด
กองช่าง เทศบาลตําบลพระซอง ผู้มีสิทธิรับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล สังกัด กองช่าง เทศบาลตําบลพระซอง  ที่มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณาเผยแพร่  ค่าบริการรับใช้   ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  และ ค่ารับรองแบบ จากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ฯลฯ  
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  คอมพิวเตอร์  
เครื่องปรับอากาศ  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษา
ซ่อมแซมถนนต่างๆ  แหล่งน้ํา  ระบบประปาหมู่บ้าน
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ภายในเขตเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 536,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 23,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แบบพิมพ์  ตรายาง ฯลฯ  
(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์
เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้าสายไฟฟ้า  ถ่าน  
ปลั๊กไฟ  หม้อแปลง ไฟฟ้า สายอากาศ  ฯลฯ
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  สี แปรงทาสี 
ปูน  อิฐ  หิน  ปูนทราย  กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู  ค้อน 
คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม สิ่ว  ขวาน  ฯลฯ  
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
ไม้อัดสี  พู่กัน  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง
อัด  ขยายภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ   
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
แผ่นดิสก์  หมึกปริ้นเตอร์  โปรแกรม  และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 6,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3

จํานวน 6,300 บาท

-เพื่อจัดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง ซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
  ไม่น้อยกว่า32หน้าต่อนาที(ppm)หรือ14.5ภาพต่อนาที(ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาดA4
   ไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที(ppm)หรือ10.4ภาพต่อนาที(ipm)
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถ
    กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
(กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 5,230,000 บาท
งบบุคลากร รวม 267,700 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 267,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 267,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง
เงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  2  อัตรา  ให้แก่    
วิศวกรโยธา  นายช่างโยธา  จํานวน  12  เดือน  
(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 4,962,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 115,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 115,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน  35 ชุด  สําหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลพระซอง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    -โคมไฟขนาด 200 วัตต์
    -มุมกระจายแสงทําจากวัสดุอย่างดี
    -ใช้กับแรงดันกระแสไฟไม่น้อยกว่า 6V
    -หลอดกระจายแสงมุมกว้างถึง 180 องศา
    -ให้แสงสว่างคงที่  ไม่กระพริบ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2565  หน้าที่ 37 ลําดับที่ 34
(กองช่าง)

    
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,846,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างกําแพงรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 
หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างกําแพงรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี
หมู่ที่ 14 บ้านท่าวัด ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ความยาว 183.00 เมตร  สูง 1.80 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 117  ลําดับที่ 125) 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพนแพง 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 356,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
บ้านโพนแพง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
จากสวนนางเทพสตรี  ถึง  สวนนายแก คุยพร
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2565 หน้า 6 ลําดับที่ 2) 
(โครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา) 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระซองน้อย 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 278,400 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  2 
บ้านพระซอง ตําบลพระซอง   อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
480.00 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน
ที่กําหนด จาก หน้าบ้านนางสมพัน เพชรฤทธิ์
ถึงบ้านนางนิตยา วงค์ษาชัย   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1/2565 หน้า 27 ลําดับที่ 107) 
 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพระซองน้อย 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 277,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านพระซองน้อย ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม
จากหน้าบ้านนายศักดา แสงแก้ว ถึงบ้านนางกรรจวิรัตน์
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
หน้า 28 ลําดับที่ 110 ) 
(กองช่าง) 

   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 277,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 
บ้านนาสีนวล ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม
จากหน้าบ้านนางกองสินธ์ อินธิแสง ถึงบ้านนางเวช
ลี้พล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 37) 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 348,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม จากร้านเอกก่อสร้าง
ถึงเขตรอยต่อตําบลนาเลียง  รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
หน้า 11 ลําดับที่ 25) 
(กองช่าง)
 
   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบ่อดอกซ้อน 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 343,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านบ่อดอกซ้อน ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจร  ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม
ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงหน้าบ้านนายเฉลิมพล ลาดนอก 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 104  ลําดับที่ 66) 
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้าน
สองคอน ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
บ้านสองคอน  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม   ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
จากบ้านนายสมัย ธ.น.ดี ถึงหน้าบ้านนางบุญสอน วงค์ศรีชา
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
หน้า 17  ลําดับที่ 56) 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดง
อินํา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 350,700 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
บ้านดงอินํา  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม   ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 167.00 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  จากบ้าน
นายจอนสันต์ คําชมพู ถึงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงอินํา
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม 
ฉบับที่1 /2565 หน้า 28 ลําดับที่ 111) 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่า
จําปา ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 264,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
บ้านท่าจําปา  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม   ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  จากโกดัง
นางนีวัน นามวงค์ ถึงปากซอยเข้าบ้านนายอุบล พ่อลีละ
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่
1/2565 หน้า 20 ลําดับที่ 73) 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านท่า
เจริญ ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 268,400 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13
บ้านท่าเจริญ  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
จากบ้านนางสุเมน อินธิแสง ถึงบ้าน ร.ต.อ.วีระ วงจรูญ
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่
1/2565 หน้า 28  ลําดับที่ 112) 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านท่า
วัด ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 57,500 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14
บ้านท่าวัด  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร   ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากหน้าบ้าน
นายประเชิญ เชื้อสาทุม ไปเชื่อมต่อกับรางระบายน้ําเดิม
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่
1/2565 หน้า 29 ลําดับที่ 113) 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระ
ซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 41,800 บาท

-เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ยาว 19.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
จากหน้าบ้านนางแตงอ่อน แก้วคนตรง ถึงหน้าบ้าน
นางเบญจรัตน์ พ่อชมพู รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่1/2565
หน้า 27 ลําดับที่ 108)        
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดง
ติ้ว ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 273,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านดงติ้ว ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร จากบ้านนายปาริชาติ อินปากดี
ถึงบ้าน น.ส.อังคณา วงค์แก้ว รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 
1/2565 หน้า 13 ลําดับที่ 33) 
(กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองยอ ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านหนองยอ ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
จากบ้านนายถัน กุลวงษา ถึงประตูวัดสระโบกบัวทอง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่
1/2565 หน้า 16 ลําดับที่ 49) 
(กองช่าง) 
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โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ริมน้ําบัง หมู่ที่ 12 บ้านท่าจําปา 
ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 12
บ้านท่าจําปา  ตําบลพระซอง อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร  สูง 3.50 เมตร หรือมี
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1/2565 หน้า 22 ลําดับที่ 80 ) 
(กองช่าง) 

โครงการขยายเส้นทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่16 บ้านนาทุ่ง
ทอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อขยายเส้นทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 16
บ้านนาทุ่งทอง  ตําบลพระซอง  อําเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร  จากบ้านนางศรีประภา แก้วคนตรง
ถึงถนนเรียบลําห้วยเชิง
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2  
พ.ศ.2565 หน้า 7 ลําดับที่ 3) 
(กองช่าง) 

โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ  ไฟเตือน  หมู่ที่ 1 บ้านพระซอง  ตําบล
พระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณ  ไฟเตือน  จํานวน 6 ชุด
จากบริเวณสี่แยกหน้าบ้านกํานันเก่า (นางมะลิ แสงแก้ว)  
ถึง บริเวณหน้าบ้าน นายสิงทอง บัวสาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 91 ลําดับที่ 4) 
(กองช่าง) 
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โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านพระซอง ตําบลพระซอง อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม จากหน้าบ้านนายผดุง สุวรรณคํา 
ถึงบ้านนางโสภา ทิพย์วงค์   ยาว 295.00 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1/2565 
หน้า 28 ลําดับที่ 109 )        
(กองช่าง)
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) ของงานก่อสร้าง  ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) 
ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง  และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่
11 กันยายน 2560  เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 (กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการประชาอาสาร่วมใจปลูกปา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาอาสา
 ร่วมใจปลูกปา เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  อาหาร  
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ต้นกล้าพันธุ์ไม้   ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2565 หน้า 8 ลําดับที่ 1 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปล่อยปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปล่อยปลาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสําคัญต่างๆ  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  พันธุ์ปลา ฯลฯ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2565 หน้า 8 ลําดับที่ 2 ) 
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินโครงการ  ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 71 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาลตําบลพระซอง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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