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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนเงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000

1.3 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี 210200       

จ านวน  48,000  บาท 

   -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนของนายก

      เทศมนตรี ค านวณไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ 

      จ านวน 48,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

      งานบรหิารท ั่วไป)

1.4 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 210200

       จ านวน 72,000 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี

      จ านวน 2 อตัรา ค านวณไว้ 12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้   

      จ านวน 72,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

      งานบรหิารท ั่วไป)

เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,520

1.1 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี  210100 

      จ านวน 331,200 บาท

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือน/คา่ตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี 

      ค านวณไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 331,200 บาท    

      (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

1.2 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี  210100   

      จ านวน 364,320 บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือน/คา่ตอบแทนรายเดือนของรองนายก

      เทศมนตรี จ านวน 2 อตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 

      364,320 บาท (ปรากฏในแผนงาน บรหิารงานท ั่วไป 

      งานบรหิารท ั่วไป)  

งบบุคลากร 8,043,060 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 บาท

     ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 47,560,790 บาท จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป 11,039,060 บาท

เทศบาลต าบลอาจสามารถ

อ าเภอ อาจสามารถ   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป
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เงนิเดือนพนกังานเทศบาล 220100       จ านวน 4,755,000 บาท 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล ประกอบดว้ย ปลดัเทศบาล            

รองปลดัเทศบาล  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ         

หวัหน้าฝ่ายปกครอง  นกัทรพัยากรบคุคล นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน      

จพง.ทะเบยีน นกัพฒันาชุมชน นิตกิร นกัวชิาการเกษตร นกัจดัการงาน

ท ั่วไป และต าแหน่งอืน่ในสงักดัส านกัปลดัเทศบาล  ตามต าแหน่งและอตัรา 

ที ่กท. ก าหนด และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  

จ านวน 4,755,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร

ท ั่วไป)  

เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000

1.5 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 210300  

      จ านวน 48,000 บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษรายเดือนของนายกเทศมนตรี 

     ค านวณไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 48,000 บาท 

     (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

1.6 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 210300 

      จ านวน 72,000 บาท  

   -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 

      จ านวน  2 อตัรา ค านวณไว้ 12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

      จ านวน 72,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

      งานบรหิารท ั่วไป)  

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,418,420

เงนิเดือนพนกังาน 4,755,000

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 1,490,400

1.9 ค่าตอบแทน/ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล

     และสมาชกิสภาเทศบาล อปท. 210600 จ านวน 1,490,400 บาท 

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 1 อตัรา

   จ านวน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาล 1 อตัรา

   จ านวน 149,040 บาท และสมาชกิสภาเทศบาล 10 อตัรา

   จ านวน 1,159,200 ค านวณไว้ 12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

   จ านวน 1,490,400 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

   งานบรหิารท ั่วไป)     

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล
198,720

1.7 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 210400 

      จ านวน 115,920 บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อตัรา 

      ค านวณไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 115,920 บาท 

     (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

 

1.8 เงนิเดือน/ค่าตอบแทนทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 210400 

      จ านวน 82,800 บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 1 อตัรา 

     ค านวณไว ้12 เดือน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 82,800 บาท 

    (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)        
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เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารท าการนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งทีไ่ดร้บัค าส ัง่แตง่ต ัง้ให้ ปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการในกรณีจ าเป็นและเรง่ดว่น ตามระเบยีบฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)  

เพือ่จา่ยเป็นคา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการสามญัประจ าสภาฯ, ท าหน้าที่

ตรวจรายงานการประชุม หรือกรรมการอืน่ๆทีร่ะเบยีบก าหนดใหจ้า่ย 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 20,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)   

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  262,320  บาท (ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)   

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 17,100

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของปลดัเทศบาล (นกับรหิารงาน

ทอ้งถิน่ ระดบักลาง)  เงนิประจ าต าแหน่งรองปลดัเทศบาล 

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่  ระดบัตน้) และเงนิประจ าต าแหน่งหวัหน้า

ส านกัปลดัเทศบาล (อ านวยการ ระดบัตน้) เงนิประจ าต าแหน่ง

หวัหน้าฝ่ายอ านวยการและหวัหน้าฝ่ายปกครอง (อ านวยการ ระดบัตน้)

เงนิประจ าต าแหน่งนิตกิร เงนิเพิม่พเิศษนิตกิร ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน  300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

 - คา่ตอบแทนรายเดือนของปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทอ้งถิน่ 

ระดบักลาง) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  84,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)     

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 262,320

เงนิประจ าต าแหน่ง 384,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแก่เจา้หน้าทีต่ ารวจทีป่ฏบิตังิานช่วยเหลือ

เทศบาล  หรือเป็นรางวลัน าจบัผูก้ระท าผดิกฏจราจรทางบกตามหลกัเกณฑ์

ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด คา่ตอบแทน อปพร. และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัรายการน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 45,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)    

ค่าเบี้ยประชุม 20,000

ค่าตอบแทน 326,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 45,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้ง

ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ 

จ านวน 17,100 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป) 

งบด าเนินงาน 2,996,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและลงทะเบยีน ตามโครงการป้องกนัและแก้ไข

ปญัหายาเสพตดิตามนโยบายรฐับาล  เพือ่บ าบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพตดิและ

เพือ่สง่เสรมิอาชีพใหแ้ก่ผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟูจากการตดิยาเสพตดิ

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและลงทะเบยีน ส.ท.ท. และคา่ลงทะเบยีน

ในการฝึกอบรมตา่งๆ  ต ัง้จากเงนิรายได้ จ านวน 150,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพ

ตดิตามนโยบายของรฐับาล

40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่เขา้ปกหนงัสอืตา่ง ๆ ,คา่หนงัสอืพมิพ์ ,วารสารทอ้งถิน่, 

คา่จดัพมิพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์ ,คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่, คา่บรรจุน ้ายาเคมี       

 ถงัดบัเพลงิ คา่ระวางบรรทกุสิง่ของหรือทรพัย์สนิของทางราชการ

ตามความจ าเป็น และรายจา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 90,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป)  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 150,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นพนกังานเทศบาล ทีม่สีทิธเิบกิคา่เช่าบา้น

ไดต้ามระเบยีบ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 102,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)  

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 144,000

ค่าเช่าบ้าน 102,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์กจิกรรมตา่ง ๆ ในอ านาจหน้าที่

เทศบาลในรูปแบบตา่งๆ เช่นการท าป้าย การจดัท าวารสาร หรือจดัท า       

สิง่พมิพ์ตา่งๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 60,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานท ั่วไป)

ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 90,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 60,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล 

คณะผูบ้รหิารและลูกจา้งประจ าตามระเบยีบฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 144,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

ค่าใช้สอย 1,395,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพิธีการ 80,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการจดัการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรี /

 สมาชกิสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยมคีา่ใช้จา่ยประกอบดว้ย...

คา่ตอบแทนรายเดือนประธาน กกต./กกต.ประจ าเทศบาลและผูอ้ านวยการ   

 การเลือกต ัง้ประจ าเทศบาล  คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วย

เลือกต ัง้  ผูอ้ านวยการประจ าหน่วยเลือกต ัง้ คา่ตอบแทนกรรมการนบัคะแนน

เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ าหน่วยเลือกต ัง้ คา่พมิพ์บตัรเลือกต ัง้ คา่

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ  คา่จดัซ้ือวสัดุทีจ่ าเป็นส าหรบัใช้ในการจดัการ

เลือกต ัง้ คา่จดัซ้ือคูหา หบีบตัรเลือกต ัง้  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การน้ี

-เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต ัง้ วา่ดว้ยการเลือกต ัง้

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่ พ.ศ. 2554

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ขอ้ 58 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 500,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจดัการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล 500,000

1. ค่าเล้ียงรบัรอง   ต ัง้ไว ้50,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองตอ้นรบัคณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน  

เยีย่มชมและศกึษาดูงาน รวมถงึคา่ของขวญัและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยู่

ในประเภทน้ี  โดยต ัง้จา่ยในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายรบัจรงิ

ในปีงบประมาณทีผ่า่นมาไมร่วมเงนิอดุหนุน เงนิกูห้รือเงนิจา่ยขาด

เงนิสะสม และเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย

ที ่มท 0808.4/ ว 2381 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม  2548 และหนงัสอื

คณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ

ภาครฐั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวนัที ่7 มนีาคม

2561 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

 

2. ค่าเล้ียงรบัรองในการประชุมสภาเทศบาล   ต ัง้ไว ้30,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองสมาชกิสภาเทศบาล  หรือคณะกรรมการหรือ

อนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบ หรือหนงัสอื

ส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือเอกชน หรือรายจา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ ว 2381 ลงวนัที ่28 

กรกฎาคม  2548 และหนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือ

จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค (กวจ) 0405.2/

ว119 ลงวนัที ่7 มนีาคม  2561 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน

30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ เช่น อาหารและ

เครือ่งดืม่ คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่วสัดุในการจดัการประชุม 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

  ในการจดังานการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 

  การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ขอ้ 51

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 20,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน 

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภออาจสามารถ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพวงมาลา  กระเช้าดอกไม ้ พวงมาลยั เพือ่ใช้ใน

กจิการตา่ง  ๆ  ของเทศบาลและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี   

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว1284 ลงวนัที ่10   

พฤศจกิายน 2530

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 5,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการจดังานวนัเทศบาล 20,000

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ดงัน้ี คา่เบี้ยเล้ียง, คา่เช่าทีพ่กั, คา่พาหนะ, 

   คา่ลงทะเบยีนและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง

   ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ 

   (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

 - ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 130,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน

   บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 

ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลยั 5,000

เพือ่จา่ยโครงการจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลือประชาชน

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อ าเภออาจสามารถ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย

  เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง

  สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 5

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 10,000 บาท 

  (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน

เทศบาลและพนกังานจ้าง

130,000

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวนวสัดุส านกังาน 200,000

1. จดัซ้ือกระดาษ ปากกา ดนิสอ และวสัดุอืน่ ๆ ฯลฯ  จ านวน 100,000 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ หมกึ ไมบ้รรทดั คลปิ 

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพมิพ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ

ธงสญัลกัษณ์  น ้าดืม่ เครือ่งเย็บกระดาษ แผน่ป้ายชือ่ สิง่พมิพ์งาน 

ทะเบยีนราษฎร์ และวสัดุอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้  จ านวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิาร

งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 

2. คา่พมิพ์รายงานกจิการเทศบาล   จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัพมิพ์รายงานกจิการเทศบาล และคา่ใช้จา่ยอืน่

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)  

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด

เสยีหาย ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดีด โตะ๊ เก้าอี ้

เครือ่งโทรสาร รถยนต์สว่นกลาง เครือ่งขยายเสยีง ของเทศบาล ฯลฯ) 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิาร

ท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป )     

ค่าวสัดุ 500,000

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมสมัมนาฯ เช่น คา่ทีพ่กั, 

    คา่พาหนะ, คา่วทิยากร,คา่สถานทีห่รือคา่เช่าหอ้งอบรม,คา่อาหาร

    และเครือ่งดืม่, คา่เบี้ยเล้ียง,คา่จดัท าใบประกาศนียบตัรและคา่ใช้จา่ย

   อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 

-  เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ

   ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  147 ขอ้ 47

-  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 220,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน   

    บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 80,000

   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ เช่น อาหารและ

   เครือ่งดืม่ คา่จดัท าป้าย  คา่วสัดุในการจดัการประชุมประชาคม   

   และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผน

  พฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ฉบบัที ่2 พ.ศ. 

  2559 และฉบบัที ่3 พ.ศ. 2561 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  

  วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและ

  การสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่น

  ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ขอ้ 52

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิาร

  งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการปฏบิตังิานส าหรบัผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/

พนกังานเทศบาลและลูกจ้าง

220,000

โครงการเปิดเวทีประชาคมในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 10,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส านกังานเทศบาลและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ   

สว่นทีเ่กนิอตัรา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 550,000 บาท (ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)   

ค่าบริการโทรศพัท์ 10,000

ค่าสาธารณูปโภค 775,000

ค่าไฟฟ้า 550,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 80,000

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึขอ้มลู กระดาษตอ่เนื่อง 

แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิาร

งานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยคา่บรกิารอนิเตอร์เน็ตความเร็วสงู (Hispeed 

Internet) คา่สือ่สารผา่นดาวเทยีม คา่เทเล็กซ์ คา่วทิยุตดิตามตวั คา่วทิยุ

สือ่สาร คา่สือ่สารอืน่ๆ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 170,000 บาท  (ปรากฏ

ในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ดวงตราไปรษณียากรส าหรบัสง่จดหมายราชการ 

และคา่ธรรมเนียมการสง่จดหมายราชการประเภทลงทะเบยีน 

ลงทะเบยีนตอบรบั   คา่ธรรมเนียมสง่จดหมายดว่นพเิศษ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 45,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)  

ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 170,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้บรกิารโทรศพัท์เพือ่ตดิตอ่ราชการกบัหน่วยงานอืน่ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิาร

งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,000

วสัดุงานบ้านงานครวั 70,000

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุตา่ง ๆ เช่น ไมก้วาด น ้ายาลา้งจาน         

น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ถ้วย ชาม ช้อนและวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี                  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  70,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน       

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ 

พูก่นั ส ีโฟม ฟิล์ม แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ ไมอ้ดัส าหรบัเขียนป้าย และวสัดุ

อืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 20,000 บาท        

(ปรากฏในแผนบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 80,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิรถยนต์และรถจกัรยานยนต์,คา่น ้ามนั

หลอ่ลืน่ ,น ้ามนัเครือ่ง และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบตเตอรรี่, ยางนอก, ยางใน, ของรถจกัรยานยนต์,

รถยนต์รถดบัเพลงิ, รถบรรทกุน ้า และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป)
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวนค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังาน 

ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัค าส ัง่แตง่ต ัง้ให้

ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการตามระเบยีบฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ที่

จดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)     

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 80,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการ /เจา้หน้าที่

ทีด่ าเนินการตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ ตามหลกัเกณฑ์

ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 80,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)  

งบด าเนินงาน 778,800

ค่าตอบแทน 108,800

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกองคลงั (อ านวยการ 

ระดบัตน้) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  42,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

เงนิเดือนพนกังาน 1,500,000

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล พรอ้มเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน 

ประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการกอง จพง.พสัด ุจนท.จดัเก็บรายได้

จพง.จดัเก็บรายได ้และต าแหน่งอืน่ในสงักดักองคลงั ตามที ่ก.ท.

ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  1,500,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั)

งบบุคลากร 2,361,820

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,361,820

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 13,980

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้งท ั่วไป 

สงักดักองคลงั ตามอตัราและหลกัเกณฑ์ ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  13,980 บาท (ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)    

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 519,840

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป สงักดักองคลงั ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ 

จ านวน 519,840 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร     

งานคลงั)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 286,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจ าสงักดักองคลงั ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้     

จ านวน 286,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน

บรหิารงานคลงั)

งานบริหารงานคลงั 3,310,220
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จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าประกนัภยัรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ของเทศบาล 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ประกนัภยัรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ของเทศบาล 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 

และตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารงานคลงั)  

ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยัอาคารตลาดสด กรมธนารกัษ์ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช าระเบี้ยประกนัอคัคีภยัอาคารตลาดสด 

กรมธนารกัษ์ และ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 20,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

ค่าเช่าอาคารราชพสัดุ (ตลาดสด) 95,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าอาคารราชพสัดุ (ตลาดสด) คา่เช่าทีร่าชพสัดุ 

คา่เช่าหอ้งแถวกรมธนารกัษ์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 95,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั )

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล

และลูกจา้ง เช่น คา่เบี้ยเล้ียง คา่เช่าทีพ่กั คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ

เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 50,000

ค่าจ้างปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สนิ 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาปรบัปรุงแผนทีภ่าษี และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ี 

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว7120

ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิ

คา่จา้งเหมาบรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 80,000 บาท

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 40,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

ค่าใช้สอย 435,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 8,800

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานเทศบาล

และลูกจา้งประจ าตามสทิธจิะไดร้บัตามระเบยีบฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้  จ านวน  8,800 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิาร

งานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)   
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

วสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งคอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึ

ขอ้มลู กระดาษตอ่เนื่อง แผงป้อนอกัขระหรือแป้นพมิพ์และวสัดุอืน่

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 15,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิรถจกัรยานยนต์,คา่น ้ามนัหลอ่ลืน่,

น ้ามนัเครือ่งและวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารงานคลงั)

วสัดุส านกังาน 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษตา่ง ๆ น ้าดืม่ ดนิสอ ปากกา ตรายาง

ใบเสร็จรบัเงนิใบอนุญาต แบบพมิพ์ตา่ง ๆ เครือ่งเย็บกระดาษพระบรมฉายา

ลกัษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน

หรือแผน่ป้ายตา่ง ๆและวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 120,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั ขนาดใบพดั 18 นิ้ว 

จ านวน 35 ตวั ราคาตวัละ 1,400  บาท

- เนื่องจากไมม่กี าหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑจ์งึจดัซ้ือ

ตามราคาทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 162 ขอ้ 3

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 49,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

ครุภณัฑ์ส านกังาน

1. พดัลมตดิผนงั ขนาดใบพดั 18 นิ้ว 49,000

งบลงทุน 169,600

ค่าครุภณัฑ์ 169,600

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาล 

ทีช่ ารุดเสยีหาย ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดีด โตะ๊ เก้าอี ้

เครือ่งโทรสาร เครือ่งถ่ายเอกสาร และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) 

ค่าวสัดุ 235,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ส าหรบัวางคอมพวิเตอร์  จ านวน 2 ตวั 

ราคาตวัละ 2,500 บาท

- ขนาด กวา้งไมน้่อยกวา่  80 ซม. ยาวไมน้่อยกวา่ 60 ซม.

สงูจากพ้ืนไมน้่อยกวา่ 75 ซม. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ขอ้  26

- เนื่องจากไมม่กี าหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑจ์งึจดัซ้ือตามราคา

ทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 

ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   จ านวน 5,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั)

5. เก้าอี้ส าหรบัชุดคอมพิวเตอร์ 2,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ย็น ขนาด 9 ควิบกิฟุต  จ านวน  1  เครือ่ง  

ราคาเครือ่งละ 14,700  บาท

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นความจุภายในข ัน้ต ่า

- เป็นรุ่นทีไ่ดร้บัฉลากประสทิธภิาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แหง่ประเทศไทย

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 142 ขอ้ 31

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 14,700 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

4. โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ 5,000

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ญีปุ่่ น  จ านวน  15  ตวั  ราคาตวัละ  400 บาท

- ขาโตะ๊ท าดว้ยเหล็ก  พ้ืนโตะ๊ท าดว้ยกระดาษอดั  

- ขนาดกวา้งไมน้่อยกวา่  22  นิ้ว  ยาวไมน้่อยกวา่  22  นิ้ว

สงูไมน้่อยกวา่  10  นิ้ว

- เนื่องจากไมม่กี าหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑจ์งึจดัซ้ือตามราคา

ทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 

ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 157 ขอ้ 2

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 6,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

3. ตู้เย็น  ขนาด  9  ควิบกิฟุต 14,700

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเก้าอีส้ าหรบัผูป้ฏบิตังิานคอมพวิเตอร์  จ านวน 2 ตวั

ราคาตวัละ 1,000 บาท

- เป็นเก้าอีม้ลีอ้เลือน ปรบัพงิเอนได ้ปรบัเพิม่-ลดระดบัได้

- เนื่องจากไมม่กี าหนดในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑจ์งึจดัซ้ือตามราคา

ทอ้งถิน่ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 

ลงวนัที ่22 มถิุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140  ขอ้ 26

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 2,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั)

2. โตะ๊ญี่ปุ่ น 6,000

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครือ่ง    

 ราคาเครือ่งละ 2,500 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มกี าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts)

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่ 15 นาที

- ต ัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าปี 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 140 ขอ้ 27

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,000  บาท

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

2.  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 5,000

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอแสดงภาพขนาด            

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

34,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานส านกังาน * (จอแสดง

ภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว)จ านวน  2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 17,000 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 

(4 core) มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 

3.1 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ 

มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB

- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุ

ไมน้่อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

- มDีVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

- มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

ไมน้่อยกวา่ 3 ช่อง

- มแีป้นพมิพ์และเมาส์

- มจีอแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- ต ัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าปี  2562

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 143 ขอ้ 36

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 34,000 บาท

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) 

 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊หมูบ่ชูา  จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 8,500  บาท

- ท าดว้ยไมส้กั มโีตะ๊หมูบ่ชูา จ านวน 9 ตวั

- ความกวา้งตวัละ  9 นิ้ว  มฐีานรองโตะ๊หมู่

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 142 ขอ้ 33

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 8,500 บาท 

  (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

6. โตะ๊หมู่บูชา 8,500

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) จ านวน 10 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ  700 บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- สามารถอา่นและเขียนขอ้มลูในบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)     

 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผา่นช่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กบับตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีใ่ช้แรงดนัไฟฟ้า    

    ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย

- ต ัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าปี 2562

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 141 ขอ้ 30

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 7,000 บาท

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ A3 12,600

3. อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 7,000

เพือ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ (inkjet Printer) ส าหรบักระดาษ A3  

จ านวน 2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ  6,300  บาท

คุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมกึ (Inkjet)

- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 

  ไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ 10.2 ภาพตอ่นาท ี(ipm)

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 

  17 หน้าตอ่นาท(ีppm) หรือ 8.1 ภาพตอ่นาท(ีipm)

- มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวน                 

ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 100 แผน่

- สามารถใช้ไดก้บั A3, A4, Letter, Legal และ Custom

- ต ัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

  ประจ าปี 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 139 ขอ้ 24

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 12,600 บาท

  (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

บาท

บาท
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จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 529,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจ า ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  

จ านวน  529,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)    

เงนิเดือนพนกังาน 399,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล    ต ัง้ไว ้ 399,000 บาท 

ประกอบดว้ย จพง.ป้องกนั และต าแหน่งอืน่ในสงักดัส านกัปลดั

เทศบาล ตามต าแหน่งและอตัราที ่ก.ท. ก าหนด และเงนิปรบัปรุง

เงนิเดือนประจ าปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  399,000 บาท 

(ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)     

งบบุคลากร 1,105,720

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,105,720

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 177,720

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 177,720 บาท 

(ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การรกัษาความสงบภายใน) 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน 1,671,720 บาท

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถึงหมกึพิมพ์ (Ink Tank Printer) 25,800 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์      

(Ink Tank Printer)  จ านวน 6 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ 4,300 บาท 

มคีุณลกัษณะพ้ืนฐาน

- เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์

(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลติ

- มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าส าหรบักระดาษขนาด A4 

ไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ  8.8 ภาพตอ่นาท(ีipm)

- มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งสสี าหรบักระดาษขนาด A4 

ไมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอ่นาท(ีipm)

- มชี่องเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ 

จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง

- มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่ 50 แผน่

- สามารถใช้ไดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

ต ัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 

ประจ าปี 2562

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 138 ขอ้ 23

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 25,800 บาท

(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)

บาท

บาท
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บาท

บาท
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เพือ่จา่ยเป็นคา่เขา้ปกหนงัสอืตา่งๆ คา่หนงัสอืพมิพ์, คา่วารสาร

ทอ้งถิน่, คา่จดัพมิพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์, คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่, 

คา่บรรจุน ้ายาเคมถีงัดบัเพลงิ, คา่ระวางบรรทกุสิง่ของหรือทรพัย์สนิ

ของทางราชการตามความจ าเป็น และรายจา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 20,000 บาท(ปรากฎในแผนงานการรกัษา 

ความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้สอย 230,000

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพิธีการ 20,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นพนกังานเทศบาล ทีม่สีทิธเิบกิคา่เช่าบา้น

ไดต้ามระเบยีบ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 36,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

รกัษาความสงบภายใน) 

โครงการเมาไม่ขบัช่วงเทศกาล 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการเมาไมข่บัในช่วงเทศกาลสงกรานต์

และเทศกาลปีใหม่ เช่น คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่เครือ่งดืม่

คา่ป่วยการ อปพร. คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย           

ในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา     

  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 ขอ้ 2

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  50,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ

รกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ดงัน้ี คา่เบี้ยเล้ียง, คา่เช่าทีพ่กั, 

คา่พาหนะ, คา่ลงทะเบยีนและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย

ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  30,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารท าการนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งทีไ่ดร้บัค าส ัง่แตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ในกรณีจ าเป็นและเรง่ดว่น ตามระเบยีบฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน)    

งบด าเนินงาน 566,000

ค่าตอบแทน 46,000
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เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เช่นไฟฉายสปอร์ตไลส์, 

อปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านกังาน, โคมไฟฟ้าพรอ้มขาหรือก้าน, 

หมอ้แปลงไฟฟ้า, ล าโพง, ไมโครโฟน, เครือ่งสญัญาณเตือนภยั 

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน

20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) 

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

ค่าวสัดุ 290,000

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 100,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา  ซอ่มแซมทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาลทีช่ ารุด

เสยีหาย ไดแ้ก ่ เครือ่งคอมพวิเตอร์, เครือ่งพมิพ์ดีด, โตะ๊,เก้าอี,้ 

เครือ่งโทรสาร, เครือ่งถ่ายเอกสาร, รถยนต์สว่นกลาง,เครือ่งขยายเสยีง, 

รถดบัเพลงิ, เรือของเทศบาล ฯลฯ)  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน  100,000  บาท

(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การรกัษาความสงบภายใน) 

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึขอ้มลู กระดาษ

ตอ่เนื่อง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่น

ประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  20,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การรกัษาความสงบภายใน) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิรถยนต์และรถจกัรยานยนต์,คา่น ้ามนั

หลอ่ลืน่ ,น ้ามนัเครือ่ง และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจกัรยานยนต์ 

รถยนต์ รถดบัเพลงิ และรถบรรทกุน ้า และวสัดุอืน่ที่

จดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การรกัษาความสงบภายใน) 

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 100,000

โครงการเสริมสรา้งความรูด้้านวินยัจราจร 30,000

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม เช่น คา่วทิยากร, คา่อาหารและเครือ่งดืม่,  

  คา่วสัดุอปุกรณ์ในการด าเนินโครงการ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง    

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม     

 และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 89 ขอ้ 1

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  30,000  บาท 

  (ปรากฎในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

   การรกัษาความสงบภายใน)  
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จ านวนเงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 96,000

เพีอ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว พนกังานจา้งตามภารกจิ

ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กผูม้ทีกัษะ  สงักดัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

วดัอบุลบรทพิย์ จ านวน  4  อตัรา  ตามต าแหน่งและระเบยีบที ่

ก.ท.ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 96,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 522,900

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 

และพนกังานจา้งตามภารกจิต าแหน่งผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กผูม้ทีกัษะ  

สงักดัศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์  จ านวน  4  อตัรา  

และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี สงักดักองการศกึษา ตามระเบยีบ

และอตัราที ่ก.ท. ก าหนดต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 71,700 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิต าแหน่งผูช้่วยครูผูดู้แลเด็ก

ผูม้ทีกัษะ  สงักดัศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์ จ านวน  4  อตัรา  

ตามระเบยีบและอตัราที ่ก.ท. ก าหนด  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

จ านวน  451,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

เงนิประจ าต าแหน่ง 28,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการศกึษา

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 28,000  บาท

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

เงนิเดือนพนกังาน 900,000 บาท

 เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล ประกอบดว้ย ผอ.กอง 

หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิฯ นกัวชิาการศกึษา นกัจดัการงานท ั่วไป 

ตามต าแหน่งและอตัราที ่ก.ท. ก าหนดและเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 687,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็ก 

ตามต าแหน่งและอตัราที ่กท.ก าหนด และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 213,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

งบบุคลากร 1,546,900 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,546,900 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุดบัเพลงิ เช่น ขวานดบัเพลงิ, กรวยก ัน้จราจร ,       

สายสง่น ้าดบัเพลงิ, แมแ่รง , ฆอ้นปอนด์ , ฆอ้นตีตะป ู, 

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

จ านวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) 

แผนงานการศกึษา

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 1,725,900 บาท

วสัดุเครื่องดบัเพลิง 100,000

บาท

บาท

บาท

บาท
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล 35,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  

คา่เย็บหนงัสอื คา่เขา้ปกหนงัสอื คา่ระวางบรรทกุ คา่โฆษณาเผยแพร ่

คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 10,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าใช้สอย 45,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

วสัดุส านกังาน 40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษตา่ง ๆ ดนิสอ ปากกา ตรายาง ใบเสร็จ

รบัเงนิ ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล แบบพมิพ์ตา่ง ๆ เครือ่งเย็บ

กระดาษ  พระบรมฉายาลกัษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผน่ป้ายชือ่

ส านกังานหรือหน่วยงาน หรือแผน่ป้ายตา่งๆ และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่น

ประเภทน้ี  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 40,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน

เทศบาลและพนกังานจา้ง ตามระเบยีบฯ เช่น คา่เบี้ยเล้ียง, คา่เช่า

ทีพ่กั,คา่พาหนะเดนิทาง,คา่ลงทะเบยีน และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยู่

ประเภทน้ี     

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ

  เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไข

  เพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 35,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

ค่าวสัดุ 120,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 4,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล

ทีส่ามารถเบกิไดต้ามระเบยีบฯ ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ 

จ านวน 4,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา)

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่อาหารท าการนอกเวลาราชการใหพ้นกังานเทศบาล

และลูกจา้งทีไ่ดร้บัค าส ัง่แตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการในกรณี

จ าเป็นเรง่ดว่น ตามระเบยีบก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา)

งบด าเนินงาน 179,000

ค่าตอบแทน 14,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 6,028,670

งบด าเนินงาน 2,260,670

วสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งคอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัผงหมกึ 

เทปบนัทกึขอ้มลู กระดาษตอ่เนื่อง, แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์,

เมา้ท์, หมกึคอมพวิเตอร์ และวสัดุอนืทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน   20,000  บาท และต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนการศกึษา

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)

วสัดุกีฬา 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกรอ้ ฯลฯ  

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

จ านวน  20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษาศูนย์

พฒันาเด็กเล็กวดัอุบลบรทพิย์

50,850

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์ ส าหรบัจา่ยเป็นคา่หนงัสอื

เรียน ในอตัราคนละ 200 บาท/ปี  คา่อปุกรณ์การเรียน ในอตัราคนละ 

200 บาท/ปี  คา่เครือ่งแบบนกัเรียน ในอตัราคนละ 300 บาท/ปี  

คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน ในอตัราคนละ 430 บาท/ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0808.2/ว3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119 ขอ้ 1

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 50,850 บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา)

ค่าใช้สอย 347,850

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

วสัดุงานบ้านงานครวั 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุบรโิภค เช่น ไมก้วาด น ้ายา

ท าความสะอาดตา่ง ๆ และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้  จ านวน 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

บาท

บาท

บาท

บาท
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บาท

บาท



21

วนัทีพ่มิพ์ :24/7/2562  18:15:03

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

ค่าวสัดุ 1,912,820

วสัดุอืน่ 1,912,820

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

วดัอุบลบรทพิย์(อาหารกลางวนั)

220,500

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการในการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์  ส าหรบัเป็นคา่อาหารกลางวนั

นกัเรียนประจ าปีงบประมาณ  2562  จ านวน 45 คน ในอตัราคนละ 

20 บาท/วนั รวม 245 วนั ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0808.2/ว3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 105 ขอ้ 1 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 220,500 บาท  (ปรากฏในแผน

งานการศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา)  

1.เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม)ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

วดัอบุลบรทพิย์ จ านวน 45 คน  จ านวน 306 วนั เป็นเงนิจ านวน  

107,681.40 บาท โดยถือปฏฺบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0808.2/ว3886 ลงวนั 28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  107,760  บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา)  

     

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดั

อุบลบรทพิย์(จดัการเรียนการสอนรายหวั)

76,500

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิาร

สถานศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์  ส าหรบัจา่ยเป็นคา่จดัการ

เรียนการสอน(รายหวั)  ประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน 45 คน 

ในอตัราคนละ 1,700 บาท  ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0808.2/ว3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน พ.ศ. 2562 

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 119  ขอ้ 1 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 76,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา)
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รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยในโครงการจดัหาหนงัสอืส าหรบัสถานทีอ่า่นหนงัสอืประจ า

หมูบ่า้น เป็นคา่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ใหก้บัหมูบ่า้นท ัง้ 5 หมูบ่า้นๆละ 1 ฉบบั

ตอ่วนั ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา  งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั)

ค่าวสัดุ 20,000 บาท

วสัดุส านกังาน 20,000 บาท

 2.  เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม)ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนเมอืง

อาจสามารถ  จ านวน  942  คน  จ านวน 260 วนั  เป็นเงนิจ านวน

1,805,060 บาท  โดยถือปฏบฺตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

ดว่นทีส่ดุ  ที ่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่ 28 มถิุนายน พ.ศ. 2562  

เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)   

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 1,805,060 บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา)

     

     
งบเงนิอุดหนุน 3,768,000

งานศกึษาไม่ก าหนดระดบั 20,000

งบด าเนินงาน 20,000

เงนิอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ 3,768,000

เพือ่จายเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนเมอืงอาจสามารถเป็นคา่อาหารกลางวนั

ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนเมอืงอาจสามารถ จ านวน 942 คน ในอตัราคน

ละ 20 บาท/วนั จ านวน 200 วนั  จ านวน 3,768,000 บาท โดยถือปฏบิตัิ

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวนัที ่

28 มถิุนายน 256 เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 3,768,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

การศกึษา  งานระดบัก่อนวนัเรียนและประถมศกึษา)  

เงนิอุดหนุน 3,768,000

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวนค่าตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 43,200

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนผูน้ าการออกก าลงักายและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยู่

ในประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 43,200 บาท (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสขุ   งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 560,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจ า และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ในสงักดักองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้  จ านวน 560,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) 

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ 

(อ านวยการ  ระดบัตน้) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 42,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ)

เงนิเดือนพนกังาน 506,640

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังาน ประกอบดว้ย ผอ.กองสาธารณสขุ 

นกับรหิารงานสาธารณสขุ นกัวชิาการสขุาภบิาลและต าแหน่งอืน่ 

ตามต าแหน่งและอตัราที ่กท. ก าหนดและเงนิปรบัปรุง เงนิเดือน

ประจ าปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 506,640 บาท (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

งบด าเนินงาน 901,500

ค่าตอบแทน 150,200

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 93,900

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้ก่พนกังานจา้ง

ตามภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีส่งักดักองสาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้ม ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 93,900 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ )

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 2,069,400

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้ง

ท ั่วไป สงักดักองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 2,069,400 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) 

งบบุคลากร 3,271,940 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,271,940 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 4,348,440 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ ซอ่มแซมครุภณัฑ์

ทีช่ ารุดเสยีหาย บ ารุงหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ เช่น รถยนต์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน ตลอดจนการซอ่มแซมอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล

และพนกังานจา้ง เช่น คา่เบี้ยเล้ียง คา่ทีพ่กั คา่ยานพาหนะและรายจา่ยอืน่

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง

ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)     

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการพนกังานเทศบาล 20,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่เช่าบา้นพนกังานเทศบาล จ านวน 1 อตัรา ทีม่สีทิธเิบกิ

คา่เช่าบา้นตามระเบยีบ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 72,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)    

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนท าการนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังาน

เทศบาลและลูกจา้งทีไ่ดร้บัค าส ัง่ต ัง้แตใ่หป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ในกรณีจ าเป็นและเรง่ดว่นตามระเบยีบฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่น

ประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 5,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300

เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมรายปีของโรงฆา่สตัว์เทศบาลต าบล

อาจสามารถ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 1,300 บาท (ปรากฎใน

แผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

ค่าใช้สอย 71,300

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 30,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานเทศบาลทีส่ามารถ

เบกิไดต้ามระเบยีบฯ  ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ)

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท



25

วนัทีพ่มิพ์ :24/7/2562  18:15:03

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัหมกึ เทปบนัทกึขอ้มลู

กระดาษตอ่เนื่อง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ และวสัดุอืน่ที่

จดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน  30,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุเครื่องแต่งกาย 120,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุเครือ่งแตง่กายเกีย่วกบัพนกังานรกัษา

ความสะอาด เช่น เสือ้ก ัก๊สะทอ้นแสง รองเทา้บุท๊ ถุงมอื ผา้ปิดจมกู

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

120,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 300,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเช้ือเพลงิ คา่น ้ามนัหลอ่ลืน่ น ้ามนัเครือ่ง 

แกส๊หงุตม้ และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

ค่าวสัดุ 680,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์บรรทกุขยะ

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

สาธารณสขุ) 

วสัดุงานบ้านงานครวั 150,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดุบรโิภค เช่น ไมก้วาด ไมก้วาด

ทางมะพรา้ว เขง่ มดี น ้ายาท าความสะอาดตา่ง ๆ และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยู่

ในประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 150,000 บาท  

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

วสัดุส านกังาน 30,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ หมกึไมบ้รรทดั คลปิ

ลวดเสยีบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพมิพ์ตรายาง ซอง ธงชาต ิตะแกรงวาง

เอกสาร น ้าดืม่ เครือ่งเย็บกระดาษ แผน่ป้ายชือ่และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่น

ประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 30,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารสขุ) 
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

อดุหนุน อสม. หมทูี ่12 บา้นโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563  บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั  คา่วทิยากร คา่จดัซ้ือชุด

ทดสอบสารไอโอดีน เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือเกลือไอโอดีน

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ขอ้ 20 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. หมทูี ่15 บา้นชูชาต ิต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ     

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่จดัซ้ือชุดทดสอบสาร

ไอโอดีน เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือเกลือไอโอดีน คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ขอ้ 26  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ         

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

5,000

อดุหนุน อสม. หมทูี ่7 บา้นชูชาต ิต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ      

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่จดัซ้ือชุดทดสอบสาร

ไอโอดีน เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือเกลือไอโอดีน คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ขอ้ 18

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 4,600 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ         

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

7,000

เงนิอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ         

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นชูชาต ิ หมูท่ี ่7

4,600

งบเงนิอุดหนุน 175,000

เงนิอุดหนุน 175,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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อดุหนุน อสม. หมทูี ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั  คา่วทิยากร คา่จดัซ้ือชุด

ทดสอบสารไอโอดีน เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือเกลือไอโอดีน

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 99 ขอ้ 14 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ         

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

7,000

โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ         

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

5,000

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่13 บา้นอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ ตามโครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมสู่ลู่กสภากาชาดไทย

พระเจา้วรวงค์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นอาจสามารถ  หมูท่ี ่13 

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั  คา่วทิยากร คา่อาหารกลางวนั

อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ขอ้ 23

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. หมทูี ่13 บา้นอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจ

สามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่จดัซ้ือชุดทดสอบสาร

ไอโอดีน เอกสารประชาสมัพนัธ์ คา่จดัซ้ือเกลือไอโอดีน คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่  และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ขอ้ 24

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ 

พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

6,500 บาท

บาท

บาท
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อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่12 บา้นโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมสู่ลู่ก  

สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาธนิดัดา

มาต ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่อาหารกลางวนั

อาหารวา่งและเครือ่งดืม่รณรงค์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101  ขอ้ 19 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่7 บา้นชูชาต ิต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมสู่ลู่กสภากาชาด

ไทย พระเจา้วรวงค์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาธนิดัดามาตุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่7

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่อาหารกลางวนั อาหาร

วา่งและเครือ่งดืม่รณรงค์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ขอ้ 17 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ 

พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

10,000

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่15 บา้นชูชาต ิต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก  สภากาชาด

ไทย พระเจา้ วรวงค์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลีพระวรราชาธนิดัดามาตุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่อาหารกลางวนั อาหาร

วา่งและเครือ่งดืม่รณรงค์ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ขอ้ 25  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ 

พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บา้นชูชาต ิหมทูี ่7

10,000

โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ 

พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

6,500

บาท

บาท

บาท
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อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด

ตามโครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย                     

พระเจา้วรวงค์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2563  บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายรณรงค์ แผน่พบั คา่วทิยากร คา่อาหารกลางวนั

อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารวา่งเครือ่งดืม่รณรงค์ 

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ขอ้ 13 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการชุมชนเขม้แข็งรว่มใจดูแลสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่7

15,000

โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแมส่ลููก สภากาชาดไทย พระเจา้วรวงค์เธอ 

พระองค์เจา้โสมสวลี พระวรราชาธนิดัดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

10,000

เพือ่จา่ยอดุหนุน อสม. บา้นอาจสามารถ หมู ่13 ต าบลอาจสามารถ

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป็นคา่อาหารส าหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 11 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. บา้นชูชาต ิหมู ่15 ต าบลอาจสามารถ 

อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารส าหรบัผูเ้ขา้รว่มโครงการ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 11 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)
โครงการชุมชนรว่มใจใสใ่จสขุภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            

บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

15,000

อดุหนุน อสม. บา้นชูชาต ิหมู ่7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม คา่เอกสารและคา่ใช้จา่ยอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 11

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
โครงการชุมชนรว่มใจใสใ่จสขุภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             

บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

15,000

บาท

บาท

บาท

บาท
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อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่15 บา้นชูชาต ิต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยั

มะเร็งเตา้นม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ขอ้ 27  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 ตามโครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นชูชาต ิ หมูท่ี ่7

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร  คา่อาหารวา่งและ

เครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ขอ้ 16

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,400 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

6,500

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่13 บา้นอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ

อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการสบืสาน

พระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ หน้า 102 ขอ้ 22    

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 6,500 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)
โครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่7

5,400

โครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปี

งบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2563  บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13

6,500

บาท

บาท

บาท
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โครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

5,000

เพือ่จา่ยอดุหนุน อสม. บา้นส ัน้ หมู ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  เป็นคา่อาหารส าหรบัเด็ก 0-5 ปี

คา่อาหาร, อาหารวา่ง และคา่เครือ่งดืม่ในวนัจดักจิกรรมพฒันา

หมูบ่า้นและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 11  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดุหนุนท ั่วไป จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

 ตามโครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ขอ้ 15 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการหมูบ่า้นตน้แบบการจดัการสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

บา้นส ัน้ หมูท่ี ่1

15,000

อดุหนุน อสม. หมูท่ี ่12 บา้นโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ

อาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ตามโครงการสบืสานพระราชปณิธาณ

สมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12

-เพือ่จา่ยเป็นคา่ป้ายโครงการ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ขอ้ 21 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

โครงการสบืสานพระราชปณิธาณสมเด็จยา่ ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 บา้นส ัน้  หมูท่ี ่1

5,000

บาท

บาท

บาท
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รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 2,300,000

งบด าเนินงาน 2,585,000

ค่าใช้สอย 2,455,000

- เพือ่จา่ยอดุหนุน อสม. บา้นโนนสะอาด หมู ่12 ต าบลอาจสามารถ

อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็นคา่อาหารวา่ง เสือ่ปโูยคะ

อปุกรณ์ท าน ้าหมกัชีวภาพ คา่วสัดุในการตรวจหาสารพษิ  อาหารวา่ง

ผูเ้ขา้อบรม คา่วสัดุในการฝึกอบรม คา่ป้ายโครงการ พนัธ์ุผกัชนิดตา่งๆ

และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 11   

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 2,585,000

1. โครงการกวาดล้างไข้หวดันก 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ ป้องกนั และควบคุมการระบาด

ของโรค เช่น คา่ป้ายรณรงค์ คา่สือ่สิง่พมิพ์ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่

วสัดุอปุกรณ์ในโครงการฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการจดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนั

กีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ขอ้ 2

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดุหนุนท ั่วไป จ านวน  20,000  บาท (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

คา่จา้งเหมาคนท าความสะอาดถนนสายตา่ง ๆ ในเขตเทศบาล

คา่จา้งเหมาบรกิารคนงานฆา่สตัว์ในโรงฆา่สตัว์ของเทศบาล คา่จา้ง

ขุดลอกรางระบายน ้า คา่จา้งวางทอ่ระบายน ้า คา่จา้งเหมาไถกลบขยะ

และปรบัปรุงทีท่ิง้ขยะ คา่จา้งท าความสะอาดตลาดสด ลอกผกัตบชวา

และวชัพืชตา่ง ๆ และรายจา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นรายจา่ยประเภทน้ี 

- เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120

ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมา

บรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 817,350  บาท  และต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 1,482,650  บาท (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

โครงการหมูบ่า้นสขุภาพดีวถิีพอเพียง บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

15,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน4. โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราช

กุมารี

35,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ควบคุมโรคพษิสนุขับา้  เช่น คา่จดัท า

ป้ายรณรงค์  คา่จดัซ้ือวคัซีน  ยาท าหมนั  และอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นในการ

ด าเนินการ รวมตลอดท ัง้คา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบจิา่ยคา่ใช้จา่ยในการ

จดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0801.5/ว 0120

ลงวนัที ่12 มกราคม 2560  

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0801.5/ว 1744   

 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2560  

-หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0801.5/ว 1042   

 ลงวนัที ่10  เมษายน 2560

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ขอ้ 28

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  35,000  บาท (ปรากฏในแผน

งานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

3. โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการด าเนนงานสุขภาพชุมชน 60,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม อสม. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

และผูแ้ทนภาคประชาชน เช่น คา่ทีพ่กั คา่พาหนะ คา่วทิยากร

คา่สถานทีห่รือเช่าหอ้งอบรม คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

คา่เบี้ยเล้ียง คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ใน

โครงการฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการ

ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่

พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ขอ้ 2 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  60,000  บาท (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

2. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการตลาดสดน่าซ้ือ เช่น 

คา่วสัดุตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร คา่อาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่

คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการฯ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกัีฬา

เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97 ขอ้ 6 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน  20,000  บาท (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่) 

บาท

บาท

บาท
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จ านวนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 538,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าสงักดักองช่าง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน  538,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)      

เงนิประจ าต าแหน่ง 60,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง ผอ.กองช่าง ระดบั 7 และหวัหน้าฝ่าย

การโยธา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 60,000 บาท  (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

เงนิเดือนพนกังาน 1,018,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานเทศบาล และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

ประจ าปี ประกอบดว้ย ผอ.กองช่าง หวัหน้าฝ่ายการโยธา นายช่าง

ไฟฟ้า และต าแหน่งอืน่ตามที ่ก.ท. ก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 1,018,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) 

5.โครงการอาหารปลอดภยั 20,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร เช่น

คา่อาหาร คา่วสัดุ คา่อาหารวา่ง คา่วสัดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการฯ

และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ขอ้ 3 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  20,000  บาท (ปรากฏในแผน

งานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)

งบบุคลากร 2,054,840 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,054,840 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาฆา่แมลง 

ทรายอะเบท น ้ายาเคมกี าจดัยุง น ้ายาก าจดัแมลงวนั วคัซีนป้องกนั

โรคไขห้วดันก วคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ วคัซีนป้องกนัโรคปาก

และเทา้เป่ือยในโค กระบอื สกุร รวมถงึ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทาง

การแพทย์อืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 130,000 บาท  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่)  

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 3,565,390 บาท

ค่าวสัดุ 130,000 บาท

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 130,000 บาท
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เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 102,300

เพือ่จา่ยเป็นคา่ช่วยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลและ

ลูกจา้งประจ าตามระเบยีบ ฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 102,300 บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน)   

ค่าเช่าบ้าน 43,200

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เช่าบา้นพนกังานเทศบาล ทีม่สีทิธเิบกิคา่เช่าบา้น

ไดต้ามระเบยีบ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 43,200 บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน)

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนกังาน 

ลูกจา้งและพนกังานจา้ง ทีไ่ดร้บัค าส ัง่แตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  

 ตามระเบยีบ ต ัง้จา่ยเงนิรายได้  จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)   

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ 160,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยจา้งเหมาบรกิาร, คา่จา้งเหมาแรงงานในการ

ท าสิง่ของตา่ง ๆ ตลอดจนการขนยา้ย, คา่จา้งแบกหามสมัภาระ ตลอดจน

คา่ใช้จา่ยอืน่ ทีอ่ยูใ่นรายจา่ยประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 

60,000 บาท จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 100,000 บาท               

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน)

ค่าใช้สอย 320,000

รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ

งบด าเนินงาน 1,460,550

ค่าตอบแทน 165,500

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจ้าง 29,880

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว พนกังานจา้งตามภารกจิ

ตามหลกัเกณฑท์ีร่ะเบยีบก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน

29,880 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)  

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง 408,960

เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งช ั่วคราวแก่พนกังานจา้งตามภารกจิ ต าแหน่ง

ผูช้่วยนายช่างโยธา ,ผูช้่วยเจา้หน้าทีธุ่รการ พนกังานจา้งท ั่วไป

ต าแหน่ง คนงานท ั่วไป สงักดักองช่าง ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 408,960 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)   
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

วสัดุส านกังาน 40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษ ปากกา ดนิสอ ยางลบ หมกึ ไมบ้รรทดั คลปิ

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพมิพ์ ตรายาง ซอง ธงชาต ิ

ธงสญัลกัษณ์ น ้าดืม่ เครือ่งเย็บกระดาษ แผน่ป้ายชือ่ สิง่พมิพ์งาน

ทะเบยีนราษฎร์ และวสัดุอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได้ จ านวน  40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) 

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาล

ทีช่ ารุดเสยีหาย ไดแ้ก ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดีด โตะ๊ เก้าอี้

เครือ่งโทรสาร รถยนต์สว่นกลาง เครือ่งขยายเสยีง ของเทศบาล ฯลฯ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 65,000 บาท  และต ัง้จา่ยจากเงนิ               

อดุหนุนท ั่วไป จ านวน 65,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน) 
ค่าวสัดุ 975,050

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาล

และลูกจา้ง เช่น คา่เบี้ยเล้ียง คา่เช่าทีพ่กั คา่พาหนะและคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี       

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง

ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 130,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางในของรถยนต์ 

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน

40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน ) 

วสัดุก่อสรา้ง 407,050

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุก่อสรา้ง เช่น ทอ่ระบายน ้า หนิ ดนิ ปนู 

ทราย  อฐิ ตะป ูเหล็กแผน่เพือ่ปิดช่องระบบระบายน ้า และวสัดุอืน่

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท 

และต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 307,050 บาท 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน) 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 220,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ตไลส์,

หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,อปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในส านกังาน, โคมไฟฟ้า

พรอ้มขาหรือก้าน, หมอ้แปลงไฟฟ้า, ล าโพง,ไมโครโฟน,

เครือ่งสญัญาณเตือนภยั,ไฟประดบัรอบส านกังานเทศบาล

และวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 

220,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการพนกังานเทศบาล 30,000
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ  ส าหรบัใช้ในการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ

หรือปรบัปรุงครุภณัฑห์รือสิง่ก่อสรา้งทีท่ าใหท้ีด่นิ สิง่ก่อสรา้งมมีลูคา่

เพิม่ขึน้  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  50,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน)

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือแผน่ป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พูก่นั ส ีโฟม ฟิล์ม แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ ไมอ้ดัส าหรบั

เขียนป้ายและวสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะชุมชน)

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ใสก้รอง

เครือ่งกรองน ้า, แถบตรวจวดัความเป็นกรด-ดา่ง ของน ้า เรซนิ

และรายการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้

จ านวน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน)

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 138,000

เพือ่จา่ยเป็นน ้ามนัเช้ือเพลงิรถยนต์ รถจกัรยานยนต์,คา่น ้ามนัหลอ่ลืน่,

น ้ามนัเครือ่ง, และคา่วสัดุอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้        

   จ านวน 65,000  บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 73,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะ

และชุมชน) 

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 50,000

งบลงทุน 50,000

ค่าครุภณัฑ์ 50,000

วสัดุคอมพิวเตอร์ 60,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเครือ่งคอมพวิเตอร์ เช่น ตลบัผงหมกึ เทปบนัทกึ

ขอ้มลูกระดาษตอ่เนื่อง แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ์ และวสัดุอืน่

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  60,000 บาท

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน) 
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายสมัพนัธ์  บ้านส ัน้ หมู่ที ่1 28,590

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายสมัพนัธ์ บา้นส ัน้ หมู่

ที ่1 จ านวน  28,590  บาท

- ขยายเขตไฟฟ้า เสา 8 เมตร  จ านวน  2 ตน้ พาดสายอลูมเินียม

หุม้ฉนวน  ขนาด 50 ตารางมลิลเิมตร จ านวน 2 เสน้ ระยะทาง

54 เมตร  - พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด  25 ตารางมลิลเิมตร

จ านวน 1 เสน้ ระยะทาง 54 เมตร โคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วตัต์ จ านวน 1 

ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 78 ขอ้113

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 28,581.84 บาท (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ถ.เทศบาล 10 (ตรงข้ามปั้ม ปตท.) บ้านชูชาต ิ

หมุู ่ที ่15

498,000

งบลงทุน 528,000

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 528,000

งานไฟฟ้าถนน 877,570

เงนิอุดหนุน 349,570

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

เพือ่จา่ยเป็นเงนิชดเชยคา่งานก่อสรา้ง (คา่ K)  ตามหนงัสอืส านกังบประมาณ

 ดว่นทีส่ดุ ที ่นร 0407/ว 85 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2541 และหนงัสอืส านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีที ่นร 0203/ว 109 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2532  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 30,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน

เคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน)

งบเงนิอุดหนุน 349,570

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการก่อสรา้งถนน คสล. ถ.เทศบาล10

(ตรงขา้ม ปทต.) บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15

- กวา้งเฉลีย่ 4.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ยาวไมน้่อยกวา่ 235 ม.

  หรือพ้ืนทีก่่อสรา้งไมน้่อยกวา่ 1,120 ตร.ม. ตามแบบ ท.1-01

  พรอ้มป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย

- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า  59  ขอ้ 67 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 498,000 บาท (ปรากฎในแผนงาน

  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงนิชดเชยค่างานก่อสรา้ง (ค่า K) 30,000
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนชฏัพลกิจ (หน้าบ้าน สท.สวาสดิ ์ 

ดวงพายพั) บ้านอาจสามารถ หมู่ที ่13

64,570

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชฏัพลกจิ      

(หน้าบา้น สท.สวาสดิ ์ดวงพายพั) บา้นอาจสามารถ  หมูท่ี ่13  จ านวน  

64,570  บาท

- เสา 8 ม. จ านวน  6 ตน้

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เสน้

  ระยะทาง  200  เมตร

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. เสน้ระยะทาง  200 เมตร     

 โคมไฟสาธารณะ 2x36 วตัต์ จ านวน  2 ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 80 ขอ้ 116

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 64,565.94 บาท (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายสมัพนัธ์  บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่ 12 73,720

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสายสมัพนัธ์ บา้นโนน

สะอาด หมูท่ี ่12  จ านวน 73,720 บาท

- ขยายเขตไฟฟ้า เสา 9 เมตร  จ านวน 5 ตน้   

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตารางมลิลเิมตร จ านวน

  1 เสน้ ระยะทาง  60 เมตร - พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน

  ขนาด 50 ตารางมลิลเิมตร จ านวน 3 เสน้ ระยะทาง 130 เมตร  

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตารางมลิลเิมตร จ านวน

  130 เมตร โคมไฟสาธารณะ  2 x 36 วตัต์ จ านวน 2 ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครอง สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 79 ขอ้ 114

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 73,713.37 บาท (ปรากฏในแผนงาน

  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาร่วมมติร ทางไปบ้าน นาย

วิษณุ บวัเขียว  บ้านอาจสามารถ หมู่ที ่13

72,050

 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชารว่ม

มติรทางไปบา้น นายวษิณุ บวัเขียว บา้นอาจสามารถ หมูท่ี ่13 จ านวน  

72,050 บาท

- เสา 8 ม. จ านวน 5 ตน้ เสา 9 ม. จ านวน 1 ตน้ 

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เสน้

  ระยะทาง 367 เมตร

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เสน้

   ระยะทาง 167 เมตร โคมไฟสาธารณะ 2x36  วตัต์ จ านวน 1 ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 80 ขอ้ 117

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 72,045.24 บาท (ปรากฏในแผนงาน

  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมทีเ่ป็นทรพัย์สนิของเทศบาล ทีช่ ารุด

เสยีหาย  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบ าบดัน ้าเสยี

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 50,000 บาท

งานบ าบดัน ้าเสีย 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนข้างบ้าน นายสุเทพ  ยุระชยั) 

บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่12

52,810

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนขา้งบา้น  

นายสเุทพ ยุระชยั) บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่12  จ านวน 52,810 บาท

- เสา  8 ม. จ านวน 4 ตน้ 

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เสน้

  ระยะทาง  160 ม.

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เสน้

  ระยะทาง 160 ม.

-โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 จ านวน  2  ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ขอ้ 119

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 52,806.64 บาท (ปรากฏในแผนงาน

  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเส้นบ้าน นายค ามี  พนัทองค า 

บ้านชูชาต ิหมู่ที ่15

57,830

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเสน้บา้น

นายค ามี พนัทองค า บา้นชูชาต ิหมูท่ี ่15  จ านวน 57,830 บาท

- เสา 8 ม. จ านวน 3 ตน้ เสา 9 ม.จ านวน 1 ตน้ 

- พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน  2  เสน้

  ระยะทาง 145  เมตร -พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ต.มม.

  จ านวน 1 เสน้ ระยะทาง 145 เมตร โคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วตัต์     

 จ านวน 2 ชุด

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 81 ขอ้ 118

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 57,829.22 บาท (ปรากฏในแผนงาน

  เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

บาท

บาท
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดังาน เช่น คา่จา้งมหรสพ,

คา่จา้งเวทกีลาง, คา่วสัดุจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง, คา่จดัสถานที,่ คา่เงนิ

รางวลัในการประกวดนางนพมาศ, คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการ

ด าเนินการและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

  ในการจดังาน การแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่กีฬาของ

  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ขอ้ 1

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  400,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการฝึกอบรม เช่าน คา่วสัดุจดัท า

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง, คา่จดัสถานที,่ คา่อาหารและเครือ่งดืม่, คา่วสัดุ

อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการด าเนินการและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

-เป็นไปตามระเบยีบกรทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 113 ขอ้ 1 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 100,000  บาท (ปรากฎในแผนงาน

การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

2. ครงการอบรมพลงัแผ่นดนิต่อต้านยาเสพตดิ 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

1. โครงการอบรมผู้สูงอายุ 100,000

งบด าเนินงาน 130,000

ค่าใช้สอย 130,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

1.โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 400,000

งบด าเนินงาน 535,000

ค่าใช้สอย 535,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดังาน เช่น คา่วสัดุจดัท าเอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้ง,คา่จดัสถานที,่คา่อาหารและเครือ่งดืม่,คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น

ในการด าเนินการและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

- เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม

และการเขา้รบัการอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  95 ขอ้ 2

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  30,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬาและนนัทนาการ) 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 1,054,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 130,000 บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดังานพธีิตา่งๆ เช่น จดัซ้ือดอกไม ้ธูปเทยีน

อาหารป่ินโต ปจัจยัและเครือ่งไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และคา่ใช้จา่ย

อืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการจดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่กีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า126 ขอ้  5  

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 10,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

4. โครงการจดังานวนัเข้าพรรษา 35,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดังาน เช่น คา่วสัดุจดัท าเอกสาร

ทีเ่กีย่วขอ้ง,คา่จดัสถานที,่คา่อาหารและเครือ่งดืม่,คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น

ในการด าเนินการและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการจดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่กีฬา          

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ขอ้ 2

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  90,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่)
3. โครงการจดังานวนัขึ้นปีใหม่ 10,000

2. โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์และผู้สูงอายุ 90,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการจดังาน เช่น เครือ่งจตุปจัจยัไทย

ธรรม คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการด าเนิน

การและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย

ในการจดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่กีฬาของ    

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 125 ขอ้ 3 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน  35,000  บาท

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

บาท

บาท

บาท
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน3. อุดหนุนโครงการจดังานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา

 พชัรสุธาพิมลกัษณ พระบรมราชินี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวนัที่

 3 มถิุนายน 2563

1,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภออาจสามารถในการ

จดังานพธีิเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุดิา 

พชัรสธุาพมิลกัษณ พระบรมราชนีิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในวนัที ่3 มถิุนายน 2563 เช่น คา่คา่จดัสถานที ่ คา่เครือ่งไทยธรรม

คา่จตุปจัจยัถวายพระ คา่น ้าดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี

ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 0918/ว 577 ลงวนัที ่25 มถิุนายน 

2562

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ขอ้ 11 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 1,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่) 

2. อุดหนุนโครงการจดังานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ในวนัที่

 28 กรกฎาคม  2563

1,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภออาจสามารถ ในการจดังานพธีิ

เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสนิทรม

หาวชริาลงกรณพระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั ในวนัที ่28 กรกฎาคม 2563  เช่น 

คา่จดัสถานที ่ คา่เครือ่งไทยธรรม คา่จตุปจัจยัถวายพระ คา่น ้าดืม่และ

คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 

0918/ว 577  ลงวนัที ่25 มถิุนายน 2562   

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 129 ขอ้ 12 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 1,000  บาท (ปรากฎในแผนงานการศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่) 

1. อุดหนุนโครงการจดังานประเพณีบุญผะเหวด ประจ าปี พ.ศ.  2563 5,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภออาจสามารถในการ

จดังานประเพณีบญุผะเหวด เพือ่ใช้ในการจดังาน  เป็นคา่จา้งเหมาและ

ตกแตง่รถเพือ่จดัขบวน คา่จดัเตรียมสถานที ่คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์

คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 ขอ้ 7 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  5,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

เงนิอุดหนุน 519,000

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงนิอุดหนุน 519,000

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

4. อุดหนุนโครงการจดังานพิธีวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวนัที่

 5 ธนัวาคม  2562

1,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภออาจสามารถ ในการ

จดังานพธีิวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาต ิ

และวนัพ่อแหง่ชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวนัที ่5 

ธนัวาคม 2562 เช่น คา่จดัสถานที ่คา่เครือ่งไทยธรรม คา่จตุปจัจยั

ถวายพระ คา่น ้าดืม่  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 0918/ว 577  ลงวนัที ่25 

มถิุนายน 2562

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ขอ้ 10 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 1,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

5. อุดหนุนโครงการจดังานวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวนัที ่ 13  ตุลาคม  2562

1,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังานวนัคลา้ยวนัสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพติร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในวนัที ่ 13  ตุลาคม  2562 เช่น   และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่น

ประเภทน้ี  ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 0918/ว 577  

ลงวนัที ่25 มถิุนายน 2562

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 127 ขอ้ 8 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 1,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน8. อุดหนุนโครงการจดังานสมมาน ้าคืนเพ็งเส็งประทีป  ประจ าปี พ.ศ. 2562 8,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภออาจสามารถ

ในการด าเนินงาน  เช่น คา่จา้งเหมาตกแตง่ขบวน คา่แตง่หน้า

ผูเ้ขา้รว่มขบวน คา่จา้งเหมารถยนต์ รบั-สง่ นกัเรียน คา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี    

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 126 ขอ้ 6 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 8,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่) 

7. อุดหนุนโครงการจ่ดังานวนัปิยมหาราช 23  ตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในวนัที ่ 23  ตุลาคม  2562

1,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจ่ดังานวนัปิยมหาราช 23 ตุลาคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวนัที ่23 ตุลาคม 2562 เช่น

ประดบัดอกไม ้คา่จดัจา้งท าพวงมาลา คา่จดัสถานทีแ่ละคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ

ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 0918/ว 577

ลงวนัที ่25 มถิุนายน 2562

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 128 ขอ้ 9 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  1,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

6. อุดหนุนโครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช

ชนนีพนัปีหลวงและวนัแม่แห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,000

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ   

   พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแมแ่หง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในวนัที ่12 สงิหาคม 2563  เช่น คา่จดัสถานที ่คา่เครือ่งไทย

ธรรม คา่จตุปจัจยัถวายพระ คา่น ้าดืม่ และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภท

น้ี  ตามหนงัสอือ าเภออาจสามารถ ที ่รอ 0918/ว 577  ลงวนัที่

25 มถิุนายน 2562

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 23561-2565) หน้า 129 ขอ้ 13 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  1,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่)

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัโครงการ เช่น คา่พนัธ์ุไม ้คา่วสัดุอปุกรณ์      

   คา่จดัเตรียมสถานที ่และคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใช้จา่ย            

ในการจดังานการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่กีฬา          

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94 ขอ้ 1 

-ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน  10,000  บาท

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร)

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 50,000

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจดังานประเพณีบุญบ ัง้ไฟ 

ประจ าปี พ.ศ. 2563

400,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ

1. โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหว้ดัอบุลบรทพิย์ใช้ในการจดังาน เช่น คา่จดัเตรียม

สถานที ่คา่อาหารเครือ่งดืม่ จา้งเหมาเครือ่งเสยีงและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ขอ้ 15 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 100,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่)  

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 110,000 บาท

บาท

บาท

บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.รอ้ยเอ็ด ใช้จดังานประเพณี

บญุบ ัง้ไฟ เช่น รางวลัการประกวด คา่จดัสถานทีใ่นพธีิเปิด 

คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จา่ย

ตา่งๆ ทีจ่ดัอยูใ่นประเภทน้ี  

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบล            

อาจสามารถ แก้ไข คร ัง้ที ่1 หน้า 7 ขอ้ 1  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  จ านวน 400,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่) 

2. อุดหนุนงานประเพณีบุญเดือนสาม ประจ าปี พ.ศ. 2563 100,000

เงนิอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
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รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

บาท

ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท

วสัดุการเกษตร 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น จอบ เสยีม ดนิผสม แกลบ

หรือขี้เถ้า กระถางตน้ไม ้สารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพืช สปรงิเกอร์ 

ตลอดจนวสัดุการเกษตรอืน่ ๆ ทีจ่ดัอยูป่ระเภทน้ี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้     

จ านวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

งานสง่เสรมิการเกษตร)  

เพือ่เป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัอบรม เช่น คา่วทิยากร, คา่อาหารและเครือ่งดืม่,  

  คา่เบี้ยเล้ียง,คา่จดัท าใบประกาศนียบตัร และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใน  

โครงการตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่             

มท 0808.2/ว 543  ลงวนัที ่23 มนีาคม 2550  

-เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการฝึกอบรมและการเขา้รบั

การฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116 ขอ้ 1 

-ต ัง้จา่ยจากอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  50,000  บาท 

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร  งานสง่เสรมิการเกษตร)

ค่าวสัดุ 50,000

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าตลาดสด ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน  250,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน

การพาณิชย์ งานตลาดสด)  

งานโรงฆา่สตัว์ 100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 250,000 บาท

ค่าไฟฟ้า 250,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด 250,000 บาท

งบด าเนินงาน 250,000 บาท

บาท

บาท

แผนงานงบกลาง

ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าโรงฆา่สตัว์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ          

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 100,000 บาท

(แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆา่สตัว์) 

งบด าเนินงาน 100,000
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปาเทศบาลต าบล

อาจสามารถกรณีการประปามรีายไดไ้มเ่พียงพอหรือจ าเป็นตอ้งปรบัปรุง

กจิการ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 1,300,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    

เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 4,780,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน เป็นรายปีในอตัรารอ้ยละ  0.2      

 ของคา่จา้งพนกังานจา้งโดยประมาณท ัง้ปี 

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 4172  

ลงวนัที ่ 24  ธนัวาคม  2561 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 1,300,000

1. ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ดอกเบี้ยใหก้บัส านกังานเงนิทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล   

 ตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่741/64/2553  ลงวนัที ่ 9 กุมภาพนัธ์ 2553 เพือ่

ก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาล งวดที ่9 จ านวน  39,987.98 บาท ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง ) 

2. ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ดอกเบี้ยใหก้บัส านกังานเงนิทนุสง่เสรมิกจิการเทศบาล 

ตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่1666/109/2559 ลงวนัที ่10 สงิหาคม  2559  เพือ่

ก่อสรา้งก่อสรา้งถนน  4  สาย งวดที ่ 3  จ านวน 152,077.23 บาท  ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )      

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 10,000

1.1 ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิกู้ ใหก้บัส านกังานเงนิทนุสง่เสรมิ

กจิการเทศบาลตามสญัญากูเ้งนิ เลขที ่741/64/2553 ลงวนัที ่ 9

กุมภาพนัธ์ 2553  เพือ่ก่อสรา้งอาคารส านกังานเทศบาล งวดที ่9

เงนิตน้ทีต่อ้งเสยีดอกเบี้ย จ านวน 656,617.19 บาท เงนิตน้ที่

ไมต่อ้งเสยีดอกเบี้ย จ านวน 268,948.28 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.2 ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิกู้ ใหก้บัส านกังานเงนิทนุสง่เสรมิ

กจิการเทศบาลตามสญัญากูเ้งนิ เลขที ่704/27/2553 ลงวนัที ่25 

มกราคม 2553 เพือ่ถมดนิพรอ้มบดอดัปรบัพ้ืนที ่งวดที ่10 จ านวน

เงนิตน้ 98,454.00 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

1.3 ส าหรบัจา่ยเป็นคา่ช าระหน้ีเงนิกู้  ใหก้บัส านกังานเงนิทนุสง่เสรมิ

กจิการเทศบาล  ตามสญัญากูเ้งนิ  เลขที ่ 1666/109/2559 ลงวนัที ่

10  สงิหาคม  2559  เพือ่ก่อสรา้งถนน 4 สาย งวดที ่3 เงนิตน้

จ านวน 570,068.57 บาท  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     

ค่าช าระดอกเบี้ย 192,070

งบกลาง 10,694,820

ค่าช าระหน้ีเงนิต้น 1,594,090

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

งบกลาง 10,694,820 บาท

งบกลาง 10,694,820 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวนเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 227,360

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้งทีป่ฏบิตัิ

หน้าทีใ่นสงักดัเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยค านวณต ัง้จา่ยในอตัรา

รอ้ยละ 5 ของเงนิคา่จา้งทีเ่ทศบาลจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่พนกังานจา้งท ั่วไป

และพนกังานจา้งตามภารกจิ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  จ านวน 

200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้ง

ตามภารกจิ ต าแหน่ง ผูช้่วยครูผูดู้แลเด็กผูม้ทีกัษะ ในสงักดั

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัอบุลบรทพิย์  จ านวน  4  รายโดยค านวณ

ต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิคา่จา้งทีเ่ทศบาลจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่

พนกังานจา้งตามภารกจิขา้งตน้  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

จ านวน  27,360  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

ค่าใช้จ่ายในการจดักิจการจราจร 50,000
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ืออปุกรณ์เครือ่งหมายจราจร เช่น

ป้ายหา้มจอดวนัคู่ - วนัคี ่ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถจกัรยานยนต์

ป้ายหา้มเล้ียวขวา ป้ายหา้มเล้ียวซา้ย ทนิเนอร์ สทีาพ้ืนถนนแปรงทาสี 

และวสัดุอปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการจราจรทีป่ระชาชนไดร้บั

ผลประโยชน์โดยตรง  

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 50,000 บาท ตามกฎหมายจราจรทางบก 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยงัชีพคนพิการ 1,500,000

เพือ่ใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเรง่ดว่นหรือกรณีทีไ่มส่ามารถคาดการณ์

ไวล้ว่งหน้าหรือหากไมก่ระท าอาจเกดิความเสยีหายแก่ทางราชการ

และเพือ่บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน การต ัง้เงนิส ารองจา่ย

ตามความเหมาะสมไมจ่ ากดัวงเงนิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยวธีิงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 206,260 และต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน           

 ท ั่วไป  จ านวน 93,740 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพนั

- เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ ทีม่ฐีานะยากจนไมม่ใีครดูแล

หรือไมส่ามารถเล้ียงชีพได้ จ านวน  4 ราย ๆ ละ 500 บาทตอ่เดือน 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน  24,000  บาท 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )     

ส ารองจ่าย 300,000

- เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพส าหรบัผูพ้กิารในเขตเทศบาลต าบล

อาจสามารถทีม่สีทิธิไ์ดร้บัเบี้ยยงัชีพส าหรบัผูพ้กิาร ตามระเบยีบฯ

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 1,500,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000

เพือ่จา่ยเป็นเบี้ยยงัชีพส าหรบัผูู ้สงูอายุในเขตเทศบาลต าบล

อาจสามารถ ทีม่สีทิธิไ์ดร้บัเบี้ยยงัชีพผูส้งูอาย ุ ตามระเบยีบฯ 

- ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 4,780,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

เงนิสมทบระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ่นเทศบาลต าบลอาจสามารถ 110,000

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน่

ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยเทศบาลตอ้งสมทบไมน้่อยกวา่

รอ้ยละ 50 ของวงเงนิที ่สป.สช. สมทบ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) 530,830

เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ทอ้งถิน่ จ านวน 530,825 บาท โดยค านวณต ัง้จา่ย

รอ้ยละ 2 ของประมาณการรายรบัในงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี 2563 (ไมร่วมรายไดจ้ากพนัธบตัร 

เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมและ

เงนิอดุหนุนทกุประเภท) ประมาณการรายรบัประจ า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 26,541,250 บาท 

โดยถือปฏบฺตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 

2562  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จ านวน  530,830 บาท        

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     

เงนิช่วยพิเศษ 40,000

เพือ่จา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือพเิศษ จ านวน 3 เทา่ของเงนิเดือนหรือคา่จา้ง ใน

กรณีทีพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งพนกังานจา้ง เสยีชีวติในระหวา่งรบัราชการ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ จ านวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งาน

งบกลาง)     

เงนิสมทบสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 36,470

เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 

โดยค านวณต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 1/6 ของงบประมาณรายรบัจรงิ

ในปีทีผ่า่นมา รบัจรงิปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ไมร่วมเงนิกู้  

เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม  เงนิอดุหนุนทกุประเภท  จ านวน 

21,876,522.37 บาท  ท ัง้น้ีไมเ่กนิเจ็ดแสนหา้หมืน่บาท 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัการบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 จ านวน 36,460.87 บาท  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
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