


ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาจสามารถ

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลอาจสามารถ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
ตําบลอาจสามารถอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลอาจสามารถจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,620,505.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 22,903,823.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,993,786.92 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 โครงการ รวม 182,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 204,800.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 8,596,883.59 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 42,948,987.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,226,346.18 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 900,247.90 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 1,290,323.29 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 33,369.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,067,097.23 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,431,604.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 221,880.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 40,744,022.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,944,218.19 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,566,725.71 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,043,666.83 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,372,692.75 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,816,718.85 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 221,880.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,262,716.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

รายรับจริง จํานวน 1,648,816.09 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,434,289.01 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 1,759,680.64 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 2,487,051.77 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอาจสามารถ
อําเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,028,103.63 963,000.00 1,113,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 929,646.30 936,000.00 975,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,173,781.98 1,110,250.00 1,121,250.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 85,074.00 218,500.00 172,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 2,500.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,216,605.91 3,230,250.00 3,385,450.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,681,614.79 21,810,000.00 22,025,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,681,614.79 21,810,000.00 22,025,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,344,531.00 19,400,000.00 19,800,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,344,531.00 19,400,000.00 19,800,000.00

รวม 42,242,751.70 44,440,250.00 45,210,450.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,962,809.74 9,573,170.00 9,897,840.00

งบบุคลากร 15,808,537.95 17,395,160.00 17,577,370.00

งบดําเนินงาน 9,541,931.58 11,550,950.00 12,070,410.00

งบลงทุน 2,694,050.00 1,197,700.00 1,005,500.00

งบเงินอุดหนุน 4,347,483.26 4,715,610.00 4,640,960.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,354,812.53 44,432,590.00 45,192,080.00

รวม 40,354,812.53 44,432,590.00 45,192,080.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลอาจสามารถ

อําเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,254,530

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,746,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,738,410

แผนงานสาธารณสุข 6,788,440

แผนงานเคหะและชุมชน 4,448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 888,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานการพาณิชย์ 320,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,897,840

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,192,080



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,254,530

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,746,360

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 7,738,410

แผนงานสาธารณสุข 6,788,440

แผนงานเคหะและชุมชน 4,448,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 888,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 110,000

แผนงานการพาณิชย์ 320,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,897,840

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,192,080

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลอาจสามารถ และโดยอนุมัติของนายก
เทศมนตรีตําบลอาจสามารถ

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,979,160 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
45,192,080 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,787,080 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

งบกลาง 55,000

งบบุคลากร 877,080

งบดําเนินงาน 1,825,000

งบลงทุน 30,000

รวมรายจ่าย 2,787,080

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอาจสามารถ
อําเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายจรินทร์  สายเชื้อ)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ

เห็นชอบ

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

(นายเริงวิทย์  ถนอมแสง)

ตําแหน่ง นายอําเภออาจสามารถ   ปฏิบัติราชการแทน                       
         ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอาจสามารถ
อําเภอ อาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 654,012.93 703,298.59 789,216.41 720,000.00 18.06 % 850,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 6,862.93 7,139.00 7,668.72 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ภาษีป้าย 127,160.43 143,457.47 152,373.50 145,000.00 13.79 % 165,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 40,836.00 45,534.00 78,845.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 828,872.29 899,429.06 1,028,103.63 963,000.00 1,113,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 56,046.00 62,169.00 9,885.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 11,730.00 12,981.00 2,082.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 322,160.00 363,420.00 430,560.00 440,000.00 6.82 % 470,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 3,123.40 3,026.40 2,948.80 3,800.00 5.26 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 40.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 8,179.50 3,627.00 7,205.50 9,000.00 0.00 % 9,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 140,855.00 146,045.00 135,120.00 160,000.00 0.00 % 160,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 5,750.00 6,850.00 6,850.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 2,450.00 4,870.00 2,790.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,680.00 2,510.00 3,450.00 3,000.00 16.67 % 3,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,140.00 2,260.00 2,670.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:02:59 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 49,500.00 8,000.00 46,000.00 8.70 % 50,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 % 300.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 48,000.00 15,450.00 9,950.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 81,303.50 68,060.00 241,414.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 33,400.00 43,800.00 44,500.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

400.00 400.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 17,400.00 0.00 400.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 6,000.00 6,000.00 8,000.00 9,000.00 -33.33 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 985.00 730.00 751.00 2,300.00 0.00 % 2,300.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,020.00 3,415.00 1,980.00 2,500.00 40.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 9,800.00 6,560.00 6,090.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 754,462.40 806,673.40 929,646.30 936,000.00 975,700.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 821,651.00 836,178.00 915,550.00 860,000.00 2.44 % 881,000.00

     ดอกเบีย 472,106.80 409,439.49 257,981.98 250,000.00 -4.00 % 240,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 % 250.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,294,007.80 1,245,617.49 1,173,781.98 1,110,250.00 1,121,250.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 2,000.00 4,000.00 1,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 126,000.00 377,100.00 16,000.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 7,720.00 8,800.00 10,410.00 8,000.00 50.00 % 12,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 118,319.00 66,061.00 56,964.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 254,039.00 455,961.00 85,074.00 218,500.00 172,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 4,153.00 0.00 0.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 4,153.00 0.00 0.00 2,500.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 485,334.44 397,967.69 233,022.59 650,000.00 0.00 % 650,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,884,969.40 14,403,885.94 14,749,831.01 14,800,000.00 1.35 % 15,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,589,487.74 1,562,632.28 1,504,203.06 1,750,000.00 0.00 % 1,750,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,564.47 33,373.27 34,906.16 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ภาษีสุรา 865,008.59 842,989.50 854,584.36 1,000,000.00 -99.00 % 10,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,490,073.51 1,813,277.36 2,059,447.73 2,050,000.00 65.85 % 3,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 21,721.91 25,891.07 31,457.07 33,000.00 0.00 % 33,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 43,033.90 28,812.89 26,644.81 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 1,101,821.00 1,111,670.00 1,186,509.00 1,450,000.00 -24.14 % 1,100,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 3,006.00 2,002.00 1,009.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,519,020.96 20,222,502.00 20,681,614.79 21,810,000.00 22,025,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 13,478,860.00 12,259,277.00 18,344,531.00 19,400,000.00 2.06 % 19,800,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,478,860.00 12,259,277.00 18,344,531.00 19,400,000.00 19,800,000.00

รวมทุกหมวด 36,133,415.45 35,889,459.95 42,242,751.70 44,440,250.00 45,210,450.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอาจสามารถ
อําเภอ อาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,192,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,141,060 บาท

งบบุคลากร รวม 7,659,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี 210100 จํานวน 331,200
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่าย  จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 331,200 บาท )
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี 210100
 จํานวน 364,320 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 364,320 บาท )     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.3 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 210200
 จํานวน 48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือนของนายก
เทศมนตรี คํานวณไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 48,000 บาท)
1.4 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 210200
 จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 72,000 บาท     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 210300
 จํานวน 48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของนายกเทศมนตรี คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 48,000 บาท) 
1.6 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 210300
 จํานวน 72,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 72,000 บาท)        
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1.7 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 210400
 จํานวน 115,920 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 115,920 บาท) 
1.8 เงินเดือน/ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 210400
 จํานวน 82,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 82,800 บาท )        

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
1.9 ค่าตอบแทน/ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล อปท. 210600 จํานวน 1,490,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล 10
 อัตรา จํานวน 1,159,200 คํานวณไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป จํานวน 1,490,400 บาท )     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,034,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,455,000 บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 220100 จํานวน 4,455,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 4,455,000
 บาท ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าสํานัก
ปลัดฯ  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  นักทรัพยากร
บุคคล  นักวิเคราะห์ จพง.ทะเบียน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการ
เกษตร นักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งอื่นในสังกัดสํานักปลัด
เทศบาล  ตามตําแหน่งและอัตรา ที่ กท. กําหนด และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  จํานวน 4,455,000 บาท)     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น  ระดับกลาง)  เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น  ระดับต้น) และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  (อํานวยการ  ระดับต้น)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวย
การและหัวหน้าฝ่ายปกครอง  (อํานวยการ  ระดับต้น)  เงินประจํา
ตําแหน่งนิติกร  เงินเพิ่มพิเศษนิติกร  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน  216,000 บาท )
-ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับ
กลาง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน  84,000 บาท)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 254,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป จํานวน  254,160 บาท)     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน  25,260 บาท)     

งบดําเนินงาน รวม 2,472,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 242,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
เทศบาล  หรือเป็นรางวัลนําจับผู้กระทําผิดกฏจราจรทางบกตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ค่าตอบแทน  อปพร.  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 45,000 บาท)    

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ, ทําหน้าที่
ตรวจรายงานการประชุม หรือกรรมการอื่นๆที่ระเบียบกําหนดให้จ่าย ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป จํานวน 20,000 บาท )     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจํา
เป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป จํานวน 15,000 บาท )    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป จํานวน 42,000 บาท )    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล คณะผู้
บริหารและลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 120,000 บาท)     

ค่าใช้สอย รวม 1,075,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในอํานาจหน้าที่
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่นการทําป้าย การจัดทําวารสาร หรือจัดทําสิ่ง
พิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานทั่วไป จํานวน 60,000 บาท)

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:04:38 หน้า : 3/48



ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิ่น, ค่า
จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าบรรจุนํ้ายาเคมีถัง
ดับเพลิง ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความ
จําเป็น และรายจ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป จํานวน 90,000 บาท)  แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หน้า 58 ข้อ 3

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ส.ท.ท. และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมต่างๆ  ตั้งจากเงินรายได้ จํานวน  90,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและ
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจากการ
ติดยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  40,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
1. ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้โดยตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 50,000 บาท ) 

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือรายจ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท)

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:04:38 หน้า : 4/48



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอาจสามารถ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย...ค่าตอบแทนรายเดือนประธาน กกต./กกต.ประจําเทศบาลและผู้
อํานวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนกรรมการ
นับคะแนน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้ง  ค่าพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าจัดซื้อวัสดุที่จําเป็น
สําหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อคูหาหีบบัตรเลือกตั้งและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 52 ข้อ 10 
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 420,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
   

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่า
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 130,000  บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  เพื่อใช้ใน
กิจการต่าง  ๆ  ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 5,000  บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น อาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องในโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 112ข้อ 42
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,000  บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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โครงการเปิดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น อาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทําป้าย  ค่าวัสดุในการจัดการประชุมประชาคม   และค่าใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 114ข้อ 46
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสําหรับผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ เช่น ค่าที่พัก, ค่า
พาหนะ, ค่าวิทยากร, ค่าสถานที่หรือค่าเช่าห้องอบรม,ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม, ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า  111ข้อ 38
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทร
สาร รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน  80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป )     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 109 ข้อ 33
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1. จัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ จํานวน 100,000
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด 
คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ 
ธงสัญลักษณ์ นํ้าดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์งาน ทะเบียน
ราษฎร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 105 ข้อ 17

2. ค่าพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป จํานวน 100,000 บาท )   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 105 ข้อ 17

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาล้างห้องนํ้า ถ้วย ชาม ช้อนและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  ) แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 59 ข้อ 2
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรรี่, ยางนอก, ยางใน, ของรถ
จักรยานยนต์, รถยนต์, รถดังเพลิง, รถบรรทุกนํ้า และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 หน้า 59 ข้อ 4     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่านํ้ามันหล่อ
ลื่น ,นํ้ามันเครื่อง และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000
 บาท) แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 59 ข้อ 3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัดสําหรับเขียน
ป้าย และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป) แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 60 ข้อ 8
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ) 
แผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 60 ข้อ 5 
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 655,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนที่เกินอัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 480,000 บาท (ปรากฏใน
แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป )     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป )     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากรสําหรับส่งจดหมายราชการ และค่า
ธรรมเนียมการส่งจดหมายราชการประเภทลงทะเบียน ลงทะเบียนตอบ
รับ ค่าธรรมเนียมส่งจดหมายด่วนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 45,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป )     

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (Hispeed Internet) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน 120,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป )     
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม ตามโครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภออาจสามารถ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม ตามโครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภออาจสามารถ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
. 2562 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
ขาม ตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภออาจ
สามารถ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน 
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 71 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,113,470 บาท
งบบุคลากร รวม 2,259,170 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,170 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง จพง.พัสดุ จนท.จัดเก็บรายได้ 
จพง.จัดเก็บรายได้ และตําแหน่งอื่นในสังกัดกองคลัง 
ตามที่ ก.ท. กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน 1,410,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง )
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง  (อํานวย
การ  ระดับต้น)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  42,000 บาท(ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 273,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 273,480บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 512,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 512,280 บาท  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง )     
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
กองคลัง ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ จํานวน  21,410 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  )     

งบดําเนินงาน รวม 728,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวด
ราคา (ตัวแทนจากชุมชน)และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  )     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 20,000 บาท )     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 8,800 บาท)     

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการนี้ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 52 ข้อ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 80,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
จํานวน 120,000 บาท)

ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) จํานวน 95,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าเช่า
ห้องแถวกรมธนารักษ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 95,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 113 ข้อ 44
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ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด กรมธนารักษ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด กรม
ธนารักษ์ และ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง )   

ค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล ตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท(ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทร
สาร เครื่องถ่ายเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 108 ข้อ 31

 

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษต่าง ๆ นํ้าดื่ม ดินสอ ปากกา ตรายาง ใบ
เสร็จรับเงินใบอนุญาต แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษพระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 120,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 105 ข้อ 17
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์,ค่านํ้ามันหล่อลื่น,นํ้ามัน
เครื่องและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 106 ข้อ 19

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 107 ข้อ 23

งบลงทุน รวม 125,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 125,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เอนกประสงค์ ทําด้วยฟอร์ไมก้า จํานวน 28,800 บาท
-เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ที่นั่งและ
พนักพิง ทําด้วยฟอร์ไมก้า ขาทําด้วยเหล็ก จํานวน 72 ตัว 
ในราคาตัวละ 400 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 28,800 บาท เนื่องจาก
ไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 50 ข้อ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 28,800 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานบิดทึบสูง แบบ 2 บาน(มี มอก.) จํานวน 16,500 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 3 หลัง ในราคาหลังละ 5,500
 บาท  เป็นเงินจํานวน  16,500 บาท  เป็นตู้ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับ
ชนิดบิด  มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 51 ข้อ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  16,500 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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ชั้นวางของเอนกประสงค์ทําด้วยไม้อัด จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อชั้นวางขางของเอนกประสงค์ ทําด้วยไม้อัด ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร มีช่องเก็บของ 
จํานวน 9 ช่อง ในราคาอันละ 1,500 บาท จํานวน 8 อัน 
เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 12,000 บาท  เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 50 ข้อ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

โต๊ะเอนกประสงค์ ทําด้วยฟอร์ไมก้า จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
0.35 เมตร ทําด้วยฟอร์ไมก้า ขาทําด้วยเหล็ก จํานวน 12 ตัว 
ในราคาตัวละ 1,500 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 18,000 บาท 
เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 50 ข้อ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จํานวน 26,500 บาท

-เพื่อจัดซื้อ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ในราคาเครื่อง
ละ 26,500 บาท จํานวน 1 เครื่อง
- ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ประจําปี 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 50 ข้อ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,500 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบที่ 1 จํานวน 23,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1(27 หน้า/นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom
จํานวน 3 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 7,900 บาท
-ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 51ข้อ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,700 บาท (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,746,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,050,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 381,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้  381,180 บาท ประกอบ
ด้วย จพง.ป้องกัน และตําแหน่งอื่นในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  381,180 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 500,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน  500,820 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 168,360 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน )          
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งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน)   
 

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าหนังสือพิมพ์, ค่าวารสารท้อง
ถิ่น, ค่าจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าบรรจุนํ้ายา
เคมีถังดับเพลิง, ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตาม
ความจําเป็น และรายจ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 20,000 บาท(ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน )

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่า
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม, ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องใน
โครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  80,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)
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โครงการเมาไม่ขับช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเครื่องดื่ม ค่าป่วยการ อป
พร. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 53 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล  ที่ชํารุด
เสียหาย ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่อง
โทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์ส่วนกลาง, เครื่องขยายเสียง, รถดับ
เพลิง, เรือของเทศบาล ฯลฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  100,000
  บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน)     

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ต
ไลส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, หม้อ
แปลงไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, เครื่องสัญญาณเตือนภัย และวัสดุอื่นที่
จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 119 ข้อ 14
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกนํ้า และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 119 ข้อ 11
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่านํ้ามันหล่อ
ลื่น ,นํ้ามันเครื่อง และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  119 ข้อ 10
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวการรักษาความสงบภายใน  ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 119 ข้อ 13
     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง, กรวยกั้น
จราจร , สายส่งนํ้าดับเพลิง, แม่แรง , ฆ้อนปอนด์ , ฆ้อนตีตะปู , และวัสดุ
อื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับ การรักษาความสงบภายใน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 118 ข้อ 8
    

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชํารุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 50,000 บาท (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 109 ข้อ 33

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:04:38 หน้า : 17/48



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,627,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,448,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,448,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผอ.กอง หัวหน้า
ฝ่ายส่งเสริมฯ นักวิชาการศึกษา จพง.ธุรการ ตามตําแหน่งและอัตราที่ 
ก.ท. กําหนดและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา จํานวน 650,000 บาท) 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตาม
ตําแหน่งและอัตราที่ กท.กําหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 180,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 522,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบและอัตราที่ ก.ท. กําหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 71,700 บาท (ปรากฏตามแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้
มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  ตาม
ระเบียบและอัตราที่ ก.ท. กําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  451,200 บาท  (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพี่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  ตามตําแหน่งและระเบียบที่ ก.ท
.กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 96,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจําเป็น
เร่งด่วน ตามระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่
สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน  4,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา )

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก,ค่า
พาหนะเดินทาง,ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ประเภทนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา จํานวน 35,000 บาท    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 35,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษต่าง ๆ ดินสอ ปากกา ตรายาง ใบเสร็จรับ
เงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 122 ข้อ 7

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด นํ้ายาทํา
ความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 122 ข้อ 6
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ ฯลฯ  
และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 121 ข้อ 5
  

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง,  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์,  เม้าท์, หมึก
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอืนที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน   20,000  บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  10,000   บาท (ปรากฏในแผนการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564)  หน้า 122 ข้อ 8
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,090,510 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,322,510 บาท

ค่าใช้สอย รวม 409,690 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์

จํานวน 59,890 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี  ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 121ข้อ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 59,890 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา)

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:04:38 หน้า : 20/48



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อุบลบรทิพย์(จัดการเรียนการสอนรายหัว)

จํานวน 90,100 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)  ประจําปีงบประมาณ  2562 จํานวน 53 คน ใน
อัตราคนละ 1,700 บาท  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษาของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 90,100 บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา)

     

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อุบลบรทิพย์(อาหารกลางวัน)

จํานวน 259,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  สําหรับเป็นค่า
อาหารกลางวันนักเรียนประจําปีงบประมาณ  2562  จํานวน 53 คน 
ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน รวม 245 วัน ตามนัยหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 259,700 บาท  (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา)    
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ค่าวัสดุ รวม 1,912,820 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 1,912,820 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อุบลบรทิพย์ จํานวน 53 คน  จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 107,760
 บาท โดยถือปฏฺิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน  107,760  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ข้อ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจ
สามารถ  จํานวน  942  คน  จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน
จํานวน 1,805,060 บาท  โดยถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 121 ข้อ 3
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,805,060 บาท   (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา)
     

งบเงินอุดหนุน รวม 3,768,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,768,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จํานวน 3,768,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถเป็นค่าอาหารกลางวัน
ในแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จํานวน 942 คน ในอัตรา
คนละ 20 บาท/วน จํานวน 200 วัน  จํานวน 3,768,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 3,768,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวันเรียนและประถมศึกษา)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 140 ข้อ 1
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

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

-เพื่อจ่ายในโครงการจัดหาหนังสือสําหรับสถานที่อ่านหนังสือประจําหมู่
บ้าน  เป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านๆละ 1 ฉบับต่อ
วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(2561-2564) หน้า 122 ข้อ 7
  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,233,440 บาท

งบบุคลากร รวม 3,190,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,190,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 483,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ประกอบด้วย ผอ.กองสาธารณสุข นัก
บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาลและตําแหน่งอื่น ตาม
ตําแหน่งและอัตราที่ กท. กําหนดและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปี ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 483,180 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (อํานวย
การ  ระดับต้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 42,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 533,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 533,640 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,009,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 2,009,400 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 121,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 121,920 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
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งบดําเนินงาน รวม 868,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์ ที่
ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตําบลอาจสามารถ ค่าตอบแทนผู้นําการออก
กําลังกายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 105,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งตั้งแต่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจํา
เป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 42,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลที่สามารถเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

ค่าใช้สอย รวม 71,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลอาจ
สามารถ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,300 บาท (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะและรายจ่ายอื่นที่
จัดอยู่ในประเภทนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่
ชํารุดเสียหาย บํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน ตลอดจนการซ่อมแซมอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 61 ข้อ 1   

ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป
 ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวาง
เอกสาร นํ้าดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชื่อและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารสุข) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 125 ข้อ 13
    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด ไม้กวาดทาง
มะพร้าว เข่ง มีด นํ้ายาทําความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 125 ข้อ 10
   
  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์บรรทุกขยะและ
วัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณ
สุข) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 125 ข้อ 12
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่านํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง แก๊สหุง
ต้ม และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 125 ข้อ 11  
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับพนักงานรักษาความ
สะอาด เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้าบุ๊ท ถุงมือ ผ้าปิดจมูกและวัสดุอื่นที่
จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 70,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 126 ข้อ 15    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  30,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 126 ข้อ 14
     

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ  หมู่ที่ 7

จํานวน 4,600 บาท

อุดหนุน อสม. หมูที่ 7 บ้านชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 64ข้อ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 4,600 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมูที่ 15 บ้านชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 69 ข้อ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมูที่ 12 บ้านโนนสะอาด ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 64 ข้อ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านสั้น หมู่ที่ 1

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมูที่ 1 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ  ตาม
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านสั้น หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 61 ข้อ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
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โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

จํานวน 7,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมูที่ 13 บ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร
ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 67 ข้อ 14
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 15 บ้านชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดา
มาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรณรงค์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 69 ข้อ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 7 บ้านชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดา
มาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรณรงค์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 64 ข้อ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )
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โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดา
มาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรณรงค์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 65 ข้อ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านสั้น หมู่ที่ 1

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 1 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ ตาม
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 
ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านสั้น หมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรณรงค์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 62 ข้อ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 13 บ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 
ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านอาจสามารถ  หมู่ที่ 13 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรณรงค์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 67 ข้อ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจดูแลสุขภาพ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 ประจําปี 
2562

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ 7 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ เป็นค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 63 ข้อ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15 ประจําปี 2562 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ 15 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  เป็นค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 70 ข้อ 20
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 ประจําปี 
2562

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมู่ 13 ตําบลอาจสามารถ อําเภอ
อาจสามารถ  เป็นค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 68 ข้อ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 15 บ้านชูชาติ ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 70 ข้อ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7

จํานวน 5,400 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 7 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ 
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 63 ข้อ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,400 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 66 ข้อ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )

โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 บ้านสั้นหมู่ที่ 1

จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 1 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ 
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ประจําปีงบประมาณ 2562 บ้านสั้นหมู่ที่ 1
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 62 ข้อ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

จํานวน 6,500 บาท

อุดหนุน อสม. หมู่ที่ 13 บ้านอาจสามารถ ตําบลอาจสามารถ 
อําเภออาจสามารถ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม ประจําปีงบประมาณ 2562 
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 68 ข้อ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสุขภาพ บ้านสั้น หมู่ที่ 1 ประจําปี 2562 จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุน อสม. บ้านสั้น หมู่ 1 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจ
สามารถ  เป็นค่าอาหารสําหรับเด็ก 0-5 ปี ค่าอาหาร, อาหารว่าง และค่า
เครื่องดื่มในวันจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 61 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพอเพียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ประจําปี 
2562

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมู่ 12 ตําบลอาจสามารถ อําเภอ
อาจสามารถ  เป็นค่าอาหารว่าง เสื่อปูโยคะ อุปกรณ์ทํานํ้าหมักชีวภาพ ค่า
วัสดุในการตรวจหาสารพิษ  อาหารว่างผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุในการฝึก
อบรม ค่าป้ายโครงการ พันธุ์ผักชนิดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 66 ข้อ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,555,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,555,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,280,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ค่าจ้าง
เหมาคนทําความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ค่าจ้างขุดลอกรางระบายนํ้า ค่า
จ้างวางท่อระบายนํ้า ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ค่าจ้าง
ทําความสะอาดตลาดสด ลอกผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่
จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  1,181,490 บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 1,098,510 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดของ
โรค เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินอุุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

โครงการตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ข้อ 6
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการดําเนนงานสุขภาพชุมชน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้
แทนภาคประชาชน เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าสถานที่หรือ
เช่าห้องอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัด
อยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  60,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าจัด
ทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ยาทําหมัน  และอุปกรณ์อื่น  ๆ  ที่จําเป็น
ในการดําเนินการ  รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว
 1744 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.5/ว
 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 48 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  25,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

โครงการอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่
ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ข้อ 3
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาฆ่าแมลง ทรายอะ
เบท นํ้ายาเคมีกําจัดยุง นํ้ายากําจัดแมลงวัน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
นก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน
โค กระบือ สุกร รวมถึง เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 130,000 บาท  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 123 ข้อ 1
     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,363,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,969,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,969,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ประกอบด้วย ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่าง
ไฟฟ้า และตําแหน่งอื่นตามที่ ก.ท. กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน 960,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองช่าง ระดับ 7 และหัวหน้าฝ่ายการ
โยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 60,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 510,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน 510,900 บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 395,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  จํานวน 395,400บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจตามหลัก
เกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  43,440
  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)    
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งบดําเนินงาน รวม 1,323,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบ ตั้งจ่ายเงินราย
ได้  จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 36,000 บาท ( ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 73,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 73,400 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ่ง
ของต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย, ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอื่น ที่อยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 160,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 63 ข้อ 2
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จัดอยู่ในประเภทนี้       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทร
สาร รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน  130,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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ค่าวัสดุ รวม 874,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ นํ้า
ดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร์ และวัสดุ
อื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 40,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 130 ข้อ 9
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ตไลส์,หลอด
ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขา
หรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย, ไฟประดับรอบสํานักงานเทศบาลและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 220,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ข้อ 11
     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 266,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบาย
นํ้า หิน ดิน ปูน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กแผ่นเพื่อปิดช่องระบบระบายนํ้า และ
วัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000
 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 166,400 บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 129 ข้อ 6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางในของรถยนต์ และวัสดุอื่น
ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 40,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 130 ข้อ 8
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์, ค่านํ้ามันหล่อ
ลื่น, นํ้ามันเครื่อง, และค่าวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป จํานวน 138,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 130 ข้อ 7
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ใส้กรองเครื่องกรอง
นํ้า, แถบตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ของนํ้า เรซิน และรายการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000 บาท(ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- ตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 55 ข้อ 2

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัดสําหรับเขียน
ป้ายและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 10,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ) แผนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  โครงการ
ที่ 1 หน้า 63     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  60,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) (แผน
หน้าที่ 130)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 130 ข้อ 10
  

งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  สําหรับใช้ในการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่า
เพิ่มขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  70,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 63 ข้อ 1
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,034,960 บาท
งบลงทุน รวม 760,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 760,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.(รางยู+ฝาวี) ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งตะวัน
ออก) จากบ้านนายพิพัฒน์  สิงคะกุล - ทางหลวงหมายเลข 2043 บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 12 ตําบลอาจสามารถ อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

จํานวน 378,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.(รางยู+ฝา
วี) ถนนเทศบาล 8 (ฝั่งตะวันออก) จากบ้านนายพิพัฒน์ สิงคะกุล - ทาง
หลวงหมายเลข 2043 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตําบลอาจสามารถ อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดกว้าง 0.55 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.575 เม
ตา ฝาหนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 เมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลอาจสามารถกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย  งบประมาณ 378,000 บาท
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 44 ข้อ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 378,000 บาท (ปรากฎในแผนงานคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วมมิตร หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดย
ปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE)

จํานวน 382,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนประชาร่วม
มิตร หมู่ 13 (ต่อจากเดิม) โดยปรับปรุงเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับ
ปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย
กว่า 154 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 916 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ  382,000 บาท
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 39 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 382,000 บาท (ปรากฎในแผน
งานคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน)
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งบเงินอุดหนุน รวม 274,960 บาท
เงินอุดหนุน รวม 274,960 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภออาจสามารถในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านอาจสามารถ หมู่ 13

จํานวน 104,660 บาท

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะต่อจาก
ถนนสุวรรณเขต เริ่มต้นจากบริเวณมุมเชื่อมถนนพานิชย์บํารุงจนถึงถนน
สวัสดิ์ภิบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแผนกแรงตํ่าภายนอกและค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้  จํานวน 104,654.14 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 56 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 104,660  บาท (ปรากฎในแผน
งานคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภออาจสามารถในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านชูชาติ หมู่ 15

จํานวน 103,920 บาท

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าพร้อมสายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะต่อจาก
เดิม  บริเวณถนนเพลินจิตไปทางรอบดอนปู่ตาเชื่อมถนนร่วมมิตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแผนกแรงตํ่าภายนอกและค่าก่อสร้างแผนกไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้  จํานวน 103,914.85 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 57 ข้อ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  103,920  บาท (ปรากฎในแผน
งานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)

3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภออาจสามารถในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

จํานวน 66,380 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภออาจสามารถใน
การขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสะอาด หมู่ 12
**พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
**พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร 
จํานวน 1 เส้น ระยะทาง 604 เมตร
**โคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ จํานวน 8 ชุด 
**ชุดโฟโต้สวิตช์ ขนาด 30 แอมป์ 220 โวลท์ จํานวน 1 ชุด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ จํานวน  66,371.73 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 58 ข้อ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  66,380  บาท (ปรากฎในแผน
งานคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชํารุด
เสียหาย   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน   งานบําบัดนํ้าเสีย)     

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม เช่าน ค่าวัสดุจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานที่, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 

โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดทําเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานที่,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 828,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 280,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างมหรสพ, ค่า
จ้างเวทีกลาง, ค่าวัสดุจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานที่, ค่าเงิน
รางวัลในการประกวดนางนพมาศ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนิน
การและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  280,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ จํานวน 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดทําเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานที่,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า100 ข้อ 2
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  90,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น จัดซื้อดอกไม้ ธูป
เทียน อาหารปิ่นโต ปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ข้อ 6
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  10,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น เครื่องจตุปัจจัย
ไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนิน
การและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ข้อ 4
-ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  35,000  บาท (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น)

งบเงินอุดหนุน รวม 413,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 413,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจําปี 2562 จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการจัด
งานประเพณีบุญผะเหวด เพื่อใช้ในการจัดงาน  เป็นค่าจ้างเหมาและ
ตกแต่งรถเพื่อจัดขบวน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 72 ข้อ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  5,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

อุดหนุนโครงการจัดงานสมมานํ้าคืนเพ็งเส็งประทีป  ประจําปี 2561 จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการ
ดําเนินงาน  เช่นค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน ค่าแต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวน ค่า
จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้    
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 72 ข้อ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 8,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจําปี 2562

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ใช้จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ เช่น รางวัลการประกวด ค่าจัดสถานที่ในพิธีเปิด ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 73 ข้อ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 300,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

อุดหนุนงานประเพณีบุญเดือนสาม ประจําปี 2562 จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดอุบลบรทิพย์ใช้ในการจัดงาน เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที่  ค่าอาหารเครื่องดื่ม จ้างเหมาเครื่องเสียงและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147 ข้อ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,00  บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 47 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน  10,000  บาท(ปรากฎในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม, ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 543 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2550  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 1
-ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป จํานวน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ดินผสม แกลบ
หรือขี้เถ้า กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สปริง
เกอร์ ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จัดอยู่ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน  50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร ) (แผนหน้าที่   135)     

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  250,000  บาท    (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด จํานวน 250,000 บาท)        

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 70,000 บาท (แผนงานการพาณิชย์ งานโรง
ฆ่าสัตว์)   
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,897,840 บาท

งบกลาง รวม 9,897,840 บาท
งบกลาง รวม 9,897,840 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,558,360 บาท

1.1 สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 741/64/2553 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล งวดที่  8 เงินต้น
ที่ต้องเสียดอกเบี้ย จํานวน 637,492.42 บาท เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอก
เบี้ย จํานวน 268,948.28 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

1.2 สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 704/27/2553 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2553 เพื่อถมดินพร้อมบดอัดปรับพื้นที่ งวดที่ 9 จํานวนเงินต้น 
98,454.00 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

1.3 สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้  ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล  ตามสัญญากู้เงิน  เลขที่  1666/109/2559  ลงวันที่  10
  สิงหาคม  2559  เพื่อก่อสร้างถนน 4 สาย งวดที่ 2 เงิน
ต้น  จํานวน 553,464.63 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง )     

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 227,800 บาท
1. สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 741/64/2553 ลงวันที่ 9
 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล งวดที่ 8
 จํานวน  59,112.75 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง ) 

2. สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1666/109/2559 ลงวันที่ 10
 สิงหาคม 2559 เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน  4  สาย  งวดที่ 2
 จํานวน  168,681.17 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง )      

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาล
ตําบลอาจสามารถกรณีการประปามีรายได้ไม่เพียงพอหรือจําเป็นต้องปรับ
ปรุงกิจการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,300,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,399,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสําหรับผูู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ที่
มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 4,399,200 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง )        
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,315,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ที่มี
สิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ  ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป จํานวน 1,315,200 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง )     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีฐานะยากจนไม่มีใครดูแลหรือ
ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ จํานวน  4 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง )     

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าหรือหากไม่กระทําอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การตั้งเงินสํารองจ่ายตามความ
เหมาะสมไม่จํากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องหมายจราจร เช่น ป้าย
ห้ามจอดวันคู่ - วันคี่ ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถจักรยานยนต์ป้ายห้าม
เลี้ยวขวา ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ทินเนอร์ สีทาพื้นถนนแปรงทาสี และวัสดุ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจรที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์
โดยตรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท ตามกฎหมายจราจร
ทางบก (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสังกัดเทศบาลตําบลอาจสามารถ โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 200,000
 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  รายโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้น  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  27,360  บาท  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง) 

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตําบลอาจสามารถ จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเทศบาล
ตําบลอาจสามารถ โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของวงเงิน
ที่ สป.สช. สมทบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง )     
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เงินสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 39,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
คํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงในปีที่ผ่าน
มา รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท  จํานวน  23,940,860.70 บาท  
ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555  จํานวน 39,901.43 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )    

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ จํานวน 3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ใน
กรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 516,010 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น จํานวน 508,009 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน  25,800,450 บาท โดยถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 516,009 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลอาจสามารถ

อําเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,799,600 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,799,600 บาท

ค่าจําหน่ายนํ้าจากมาตรวัดนํ้า จํานวน 1,185,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา     

ค่าจําหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 1,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคํานวณจากรายได้ที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์   

ค่าเช่ามาตรวัดนํ้า จํานวน 210,600 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา จํานวน 10,600 บาท เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ใช้นํ้าเพิ่ม
มากขึ้น  

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,300,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา    

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท
สูงกว่าปีที่ผ่านมา จํานวน 5,000 บาท เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากขึ้น 

ผลประโยชน์อื่น รวม 93,000 บาท
ค่าขายเศษของ จํานวน 12,000 บาท

เท่ากับปีที่ผ่านมา   

ค่าธรรมเนียม จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยคํานวณจากรายได้ที่จัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ 
  

ค่าปรับ จํานวน 3,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา   

ค่าแรง จํานวน 75,000 บาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอาจสามารถ

อําเภอ อาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  2,787,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 55,000 บาท

งบกลาง รวม 55,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น 
จํานวน 29,680 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ 2562
 จํานวน 1,499,600 บาท โดยถือปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนการพาณิชย 
งานกิจการประปา จํานวน 29,992 บาท )    
    

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนการพาณิชย์  งานกิจการประปา  จํานวน 25,000 บาท)

งบบุคลากร  เป็นเงิน 877,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 877,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 507,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  ประกอบด้วย  ผอ.กองประปา  จพนง.ธุรการ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 507,000 บาท)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองประปา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 370,080 บาท)    
    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอาจสามารถ

อําเภอ อาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 30,000 บาท)    
    

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 20,000
 บาท)

2) ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิ่น, ค่า
จัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น,ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ
หรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจําเป็น ตั้งจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 50,000 บาท)  
    
3) ค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาของเทศบาล ประจําปี 2560 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 10,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) รวม 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการอบรม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่า
เช่าที่พัก ,ค่าพาหนะ ,ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภท
นี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 30,000 บาท)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 280,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษา ซ่อมแซมที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ที่
ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่อง
โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 280,000 บาท)    
    

วันที่พิมพ์ : 20/7/2562  11:06:31 หน้า : 2/4



ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ นํ้า
ดื่ม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชื่อ สิ่งพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร์ และวัสดุ
อื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 25,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 7
  
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ต
ไลส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, หม้อ
แปลงไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, เครื่องสัญญาณเตือนภัย และวัสดุอื่นที่จัด
อยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา จํานวน 25,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 9
 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ และ
วัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 250,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 10

    
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกนํ้า และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 35,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 6

    
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ ค่านํ้ามันเชื้อหล่อลื่น นํ้ามัน
เครื่องและวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  จํานวน  50,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 5
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา จํานวน 25,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 8
    
    

วัสดุอื่น จํานวน 245,000 บาท
1) จัดซื้อสารส้มและคลอรีนและปูนขาว จํานวน 190,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนสําหรับใช้ในกิจการประปาของ
เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 190,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 4

2) จัดซื้อมิเตอร์วัดนํ้า จํานวน 55,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์วัดนํ้าสําหรับบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา จํานวน 55,000 บาท) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 4 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า 340100 จํานวน  750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบนํ้าของกิจการประปา
และสํานักงานประปาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการประปา จํานวน 750,000 บาท)    

งบลงทุน  เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสําหรับใช้ในการประกอบ  ดัดแปลง  
ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ที่ดิน  สิ่งก่อสร้างมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา จํานวน 30,000 บาท)   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลอาจสามารถ 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 64 ข้อ 1
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