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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

อ าเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,300,910 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป         รวม   11,508,580   บาท
งบบุคลากร         รวม 8,260,980   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        รวม 2,624,640   บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก            จ านวน    695,520   บาท
1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี  210100  จ านวน 331,200 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี  
       ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 331,200 บาท     
       (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี  210100  จ านวน 364,320 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี  

จ านวน 2 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 364,320 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)        

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก           จ านวน    120,000   บาท
1.3 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี 210200        
     จ านวน  48,000  บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนของนายกเทศมนตรี  

ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 48,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

1.4 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 210200        
     จ านวน 72,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 
       จ านวน 2 อัตรา ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  

72,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
 
  
 
 



วันที่พิมพ์ : 30/07/63 09:00:09 น.   หน้า : 2 / 60 

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก          จ านวน 120,000   บาท
1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 210300  จ านวน 48,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของนายกเทศมนตรี  
     ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 48,000 บาท  
      (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
1.6 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 210300  จ านวน 72,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี จ านวน  2 อัตรา  

ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 72,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)        

เงินค่าตอบแทนเลขานกุาร/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน      198,720   บาท
1.7 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 210400 จ านวน 115,920 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา  
       ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 115,920 บาท  
      (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
1.8 เงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 210400  จ านวน 82,800 บาท  
    เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา  
      ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 82,800 บาท  
     (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)         
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จ านวน   1,490,400   บาท
1.9 ค่าตอบแทน/ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
     และสมาชิกสภาเทศบาล อปท. 210600 จ านวน 1,490,400 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ 
ประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา  จ านวน 182,160 บาท  
รองประธานสภาเทศบาล 1 อัตรา จ านวน 149,040 บาท  
และสมาชิกสภาเทศบาล 10 อัตรา จ านวน 1,159,200 บาท 
ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 1,490,400 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 5,636,340   บาท
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน 4,972,500   บาท
 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 220100 จ านวน 4,972,500 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล    
รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
จพง.ทะเบียน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการเกษตร นักจัดการงานท่ัวไป  
และต าแหน่งอื่นในสังกัดส านักปลัดเทศบาล  ตามต าแหน่งและอัตรา 
ท่ี กท. ก าหนด และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 4,972,500 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

เงินประจ าต าแหน่ง                จ านวน   384,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)   

เงินประจ าต าแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  
และเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (อ านวยการ ระดับต้น)  
เงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
(อ านวยการ ระดับต้น) เงินประจ าต าแหน่งนิติกร เงินเพิ่มพิเศษนิติกร  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  300,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

  - ค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  84,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จ านวน   267,840  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  267,840  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         จ านวน    12,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างท่ัวไป ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 12,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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งบด าเนินงาน         รวม     3,148,400   บาท
ค่าตอบแทน         รวม   268,400   บาท 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        จ านวน      45,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเทศบาล  หรือเป็นรางวัลน าจับผู้กระท าผิดกฎจราจรทางบก 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ค่าตอบแทน อปพร.  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
จ านวน 45,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)       

ค่าเบี้ยประชุม               จ านวน     20,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ, ท าหน้าท่ี 

ตรวจรายงานการประชุม หรือกรรมการอื่นๆท่ีระเบียบก าหนดให้จ่าย  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  20,000  บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)       

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         จ านวน      15,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็น 
และเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

ค่าเช่าบ้าน               จ านวน      60,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ได้ตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 60,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน    128,400   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  

คณะผู้บริหารและลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 128,400 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าใช้สอย         รวม 1,555,000   บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ           
ค่าโฆษณาและเผยแพร่             จ านวน     60,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในอ านาจหน้าท่ี 

เทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่นการท าป้าย การจัดท าวารสาร หรือจัดท า 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 60,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป)      
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ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ          จ านวน     90,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิ่น,  

ค่าจัดพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าบรรจุน้ ายา 
เคมี ถังดับเพลิง ค่าระวางบรรทุกส่ิงของหรือทรัพย์สินของทางราชการ 
ตามความจ าเป็น และรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได้ จ านวน 90,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป)       

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน            จ านวน  150,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ส.ท.ท. และค่าลงทะเบียน 

ในการฝึกอบรมต่างๆ  ต้ังจากเงินรายได้ จ านวน 150,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา   จ านวน   40,000  บาท 
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล         
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตามโครงการป้องกนัและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูจากการติดยาเสพติด 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน    80,000 บาท
1. ค่าเลี้ยงรับรอง ต้ังไว ้ 50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองต้อนรับคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน   
เย่ียมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ 
ในประเภทนี้ โดยต้ังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริง 
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกูห้รือเงินจ่ายขาด 
เงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2548 และหนังสือ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวนัท่ี 7 มีนาคม 
2561 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
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2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ต้ังไว ้ 30,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ 
อนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือ 
ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ ว 2381  
ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2548 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119  
ลงวันท่ี 7 มีนาคม  2561 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  500,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

/สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย... 
ค่าตอบแทนรายเดือนประธาน กกต./กกต.ประจ าเทศบาลและผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเทศบาล  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   
ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ค่าตอบแทนกรรมการนับคะแนน   
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยเลือกต้ัง  ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง  
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าจัดซื้อวัสดุท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการ 
จัดการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการนี้ 
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 153 ข้อ 58  
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 500,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา    จ านวน  130,000   บาท  
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเช่าท่ีพัก, ค่าพาหนะ,  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 130,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)  
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ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย      จ านวน     5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ   

ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว1284 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)     

โครงการจัดงานวันเทศบาล              จ านวน   20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น อาหารและเครื่องด่ืม  

ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ข้อ 51 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง       จ านวน        10,000    บาท 
ส่วนท้องถ่ินอ าเภออาจสามารถ 
 เพื่อจ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภออาจสามารถ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1  
หน้า 10 ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

โครงการจิตอาสา “เราท า ความดี ด้วยหัวใจ”           จ านวน        30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จิตอาสา “เราท า ความดี ด้วยหัวใจ” 
 เช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  154 ข้อ 60 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     
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โครงการเปิดเวทีประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน    จ านวน    10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น อาหารและ 

เครื่องด่ืม ค่าจัดท าป้าย  ค่าวัสดุในการจัดการประชุมประชาคม    
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.  
2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149 ข้อ 52 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป) 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลอาจสามารถ    จ านวน      130,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจ าเทศบาลต าบลอาจสามารถ เช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าจัดเตรียม 
สถานท่ี ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 12 ข้อ 1 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 130,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ       จ านวน 220,000   บาท 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง        

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ เช่น ค่าท่ีพัก,  
ค่าพาหนะ, ค่าวิทยากร,ค่าสถานท่ีหรือค่าเช่าห้องอบรม,ค่าอาหาร 
และเครื่องด่ืม, ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตรและค่าใช้จ่าย 
อื่นท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 147 ข้อ 47 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 220,000 บาท 
 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน     80,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล 

ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้  
เครื่องโทรสาร รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  80,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)    

 

ค่าวัสดุ          รวม 490,000    บาท 
วัสดุส านักงาน               จ านวน 200,000   บาท 
 1. จัดซ้ือกระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ  จ านวน 100,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ  
กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์  น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ  
แผ่นป้ายช่ือ ส่ิงพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร ์และวัสดุอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 100,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
2. ค่าพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)   

วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน    70,000   บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ไมก้วาด น้ ายาล้างจาน 
  น้ ายาล้างห้องน้ า ถ้วย ชาม ช้อนและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน    50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรรี่, ยางนอก, ยางใน, ของรถจักรยานยนต์,  

รถยนต์, รถดังเพลิง, รถบรรทุกน้ า และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่       จ านวน     80,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่าน้ ามัน 

หล่อล่ืน ,น้ ามันเครื่อง และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได้ จ านวน 80,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน     20,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์  

พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อดัส าหรับเขียนป้าย 
และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)        

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน     70,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเน่ือง  

แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าสาธารณูปโภค        รวม 835,000   บาท  
ค่าไฟฟ้า               จ านวน 600,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงานเทศบาลและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ    

ส่วนท่ีเกินอัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 600,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)         

ค่าบริการโทรศัพท์             จ านวน    5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่น  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

ค่าบริการไปรษณีย์               จ านวน  70,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากรส าหรับส่งจดหมายราชการ  

และค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายราชการประเภทลงทะเบียน  
ลงทะเบียนตอบรับ   ค่าธรรมเนียมส่งจดหมายด่วนพิเศษ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม              จ านวน 160,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hispeed Internet)  

ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร  
ค่าส่ือสารอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 160,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
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งบลงทุน           รวม       99,200  บาท 
ค่าครุภัณฑ์           รวม     99,200  บาท 
ครุภัณฑ์อื่น          
1. คูหาเลือกต้ัง (แบบเหล็ก)       จ านวน      43,200  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูหาเลือกตั้ง (แบบเหล็ก)  จ านวน 36  คูหา 

ราคาคูหาละ 1,200 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท  
ขนาด 50 x 55 x 50  ซม. หนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 43,200 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

2. สามเหลี่ยมหยุดตรวจ        จ านวน   11,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สามเหล่ียมหยุดตรวจ จ านวน  1 อัน  

ราคาอันละ 11,000 บาท  เป็นเงิน  11,000  บาท 
- เป็นรุ่นไฟ 2 ระบบ  มีช่องแบตเตอรี่และมีหม้อแปลงไฟบ้าน 
มีไฟไซเรน หลอดนีออน 2 ฝ่ัง  มีสติกเกอร์หยุดตรวจ 2 ฝ่ัง 
ช่ือหน่วยงาน 2 ฝ่ัง 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 11,000 บาท   
- ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้าท่ี 8 ข้อ 2 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

3. หีบบัตรเลือกต้ัง (แบบเหล็ก)       จ านวน      45,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง (แบบเหล็ก)  จ านวน 18 หีบ  

ราคาหีบละ 2,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท  
ขนาดภายนอก 60 x 45 x 35 ซม. เป็นตู้เปิดด้านบน  
มีสายยูไว้ส าหรับล๊อคกุญแจ และด้านหน้ามีช่องพลาสติกใส 
เพื่อให้สามารถเห็นบัตรด้านใน 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้าท่ี  15  ข้อ 5  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 45,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
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งานบริหารงานคลัง        รวม 3,675,220   บาท 
งบบุคลากร         รวม 2,669,920   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 2,669,920   บาท
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน 1,574,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง จพง.พัสดุ จนท.จัดเก็บรายได้ 
จพง.จัดเก็บรายได้ และต าแหน่งอื่นในสังกัดกองคลัง ตามท่ี ก.ท. 
ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  1,574,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)      

เงินประจ าต าแหน่ง              จ านวน    42,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองคลัง  

(อ านวยการ ระดับต้น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 42,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)      

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า           จ านวน 305,520   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าสังกัดกองคลัง  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 305,520 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จ านวน 741,500   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองคลัง  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 741,500 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง           จ านวน    6,900   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป  

สังกัดกองคลัง ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 6,900 บาท 

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)       
งบด าเนินงาน         รวม 728,000   บาท
ค่าตอบแทน         รวม 148,000   บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        จ านวน    80,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ /เจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการ 

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 80,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)   
 
    



วันที่พิมพ์ : 30/07/63 09:00:09 น.   หน้า : 13 / 60 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ            จ านวน    20,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)        

ค่าเช่าบ้าน               จ านวน   36,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างประจ าตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  36,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน   12,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างประจ าตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  12,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  

ค่าใช้สอย         รวม 375,000  บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ        
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ                     จ านวน   60,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 60,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด)              จ านวน      95,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ  

ค่าเช่าห้องแถวกรมธนารักษ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 95,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)       

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด กรมธนารักษ์           จ านวน      20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด  

กรมธนารักษ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)       

ค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล            จ านวน       50,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล  

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535  
และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  
50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)      
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ          จ านวน     50,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    100,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล  

ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้  
เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  100,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)      

ค่าวัสดุ          รวม 205,000   บาท 
วัสดุส านักงาน               จ านวน 120,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษต่าง ๆ น้ าด่ืม ดินสอ ปากกา ตรายาง 

ใบเสร็จรับเงินใบอนุญาต แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ 
พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายช่ือส านักงาน 
หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  120,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่              จ านวน  15,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์,ค่าน้ ามันหล่อล่ืน, 

น้ ามันเครื่องและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 15,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง)      

วัสดุคอมพิวเตอร์              จ านวน   70,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก 

ข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์และวัสดุอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) 
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งบลงทุน         รวม 277,300   บาท  
ค่าครุภัณฑ์         รวม 277,300   บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. เก้าอี้พลาสติก        จ านวน    34,500   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จ านวน 300  ตัว ราคาตัวละ 230 บาท 
-  ขนาด 470 x 505 x 815 มม.  น้ าหนักไม่น้อยกว่า 2.4 กิโลกรัม   
  มีพนักพิง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 34,500 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

2. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์               จ านวน       6,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 2,000 บาท 
- เป็นเก้าอี้มีล้อเลือน ปรับพิงเอนได้ ปรับเพิ่ม-ลดระดับได้ 
- เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจดัซื้อตามราคาท้องถ่ิน  
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

3. เก้าอี้ส าหรับใชใ้นห้องประชุมสภาเทศบาล     จ านวน    40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส าหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล   
จ านวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท 
- เป็นเก้าอี้มีล้อเลือน ปรับพิงเอนได้ ปรับเพิ่ม-ลดระดับได้ 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  40,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

4. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต     จ านวน      21,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 6 หลัง 
ราคาหลังละ 3,500 บาท ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า  150 ซม.  
ลึกไม่น้อยกว่า 45 ซม.  สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 ซม.  
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  21,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง) 
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5. โต๊ะส าหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล      จ านวน    28,800   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาล จ านวน 12 ตัว  
ราคาตัวละ 2,400 บาท 
- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. 
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  74 ซม. 
- เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจดัซื้อตามราคาท้องถ่ิน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  28,800 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

6. โต๊ะส าหรับต้ังคอมพิวเตอร์               จ านวน     9,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 ตัว 
ราคาตัวละ 3,000 บาท 
- ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า  80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.  
สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 ซม. 
- เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจดัซื้อตามราคาท้องถ่ิน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 9,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) 
 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย         จ านวน    25,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย  จ านวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 25,000 บาท 1 ชุด ประกอบด้วย 
- เป็นไมค์ลอยไร้สาย  จ านวน  8 ตัว ไมโครโฟนประชุม wireless conference microphone 
- ใช้งานร่วมกันได้ 2 เครื่อง แสดงสัญญาณไฟ LED ขณะใช้งาน  ไมโครโฟนใช้ถ่าน 1.5 v. 
- เน่ืองจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจดัซื้อตามราคาท้องถ่ิน  
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 25,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1           จ านวน       66,000  บาท  
   *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
  *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุดละ 22,000 บาท 
 เป็นเงิน 66,000 บาท 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)  

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยี 
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เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
จ านวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB  
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
  Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
 หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
ระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าปี  2563 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 66,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  
 

2. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3      จ านวน     12,600   บาท 
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  
จ านวน 2 เครื่องๆละ 6,300 บาท จ านวน 12,600 บาท 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4  
  ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4  
  ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
  ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 12,600 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

3. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)     จ านวน     34,400   บาท 
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 8 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท  

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  
 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที  
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  
 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
ต้ังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ 
  ระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 34,400 บาท  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม 1,962,140   บาท
งบบุคลากร         รวม 1,151,940   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,151,940   บาท
เงินเดือนพนักงาน             จ านวน    409,800   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล    ต้ังไว ้ 409,800 บาท  

ประกอบด้วย จพง.ป้องกัน และต าแหน่งอื่นในสังกัดส านักปลัด 
เทศบาล ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  409,800 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)        

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             จ านวน    555,660   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

จ านวน  555,660 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ 
ภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จ านวน 186,480   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 186,480 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

งบด าเนินงาน         รวม  566,000   บาท
ค่าตอบแทน         รวม    46,000   บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ               จ านวน     10,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน 

เทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน  10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)         

ค่าเช่าบ้าน               จ านวน    36,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ได้ตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 36,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
รักษาความสงบภายใน) 
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ค่าใช้สอย         รวม 230,000   บาท
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ            จ านวน   20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่างๆ ค่าหนังสือพิมพ,์ ค่าวารสารท้องถ่ิน,  

ค่าจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์, ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าบรรจุน้ ายา 
เคมีถังดับเพลิง, ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการ 
ตามความจ าเป็น และรายจา่ยอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษา  
ความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)     

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            จ านวน 30,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเช่าท่ีพัก, ค่าพาหนะ,  

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)   

โครงการเมาไม่ขับช่วงเทศกาล          จ านวน    50,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

และเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องด่ืม 
ค่าป่วยการ อปพร. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 114 ข้อ 2 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)       

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร         จ านวน    30,000   บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและ 

เครื่องด่ืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 89 ข้อ 1 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน)            
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน   100,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาลท่ีช ารุดเสียหาย  

ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ,เก้าอี้, เครื่องโทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร,  
รถยนต์ส่วนกลาง,เครื่องขยายเสียง, รถดับเพลิง, เรือของเทศบาล ฯลฯ   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

ค่าวัสดุ          รวม   290,000    บาท 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              จ านวน 20,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นไฟฉายสปอร์ตไลส์,  

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า,  
ล าโพง, ไมโครโฟน, เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             จ านวน 50,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ า และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน)          

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่            จ านวน     100,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่าน้ ามันหล่อล่ืน , 

น้ ามันเครื่อง และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
จ านวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)     

วัสดุคอมพิวเตอร์              จ านวน 20,000     บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษ 

ต่อเน่ือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ใน 
ประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน)         

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง              จ านวน    100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง, กรวยกั้นจราจร ,  

สายส่งน้ าดับเพลิง, แม่แรง , ฆ้อนปอนด์ , ฆอ้นตีตะปู , และวัสดุอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน)  
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งบลงทุน         จ านวน  244,200   บาท 
ค่าครุภัณฑ์         จ านวน  244,200   บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่   จ านวน   230,000   บาท 
    ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป   
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ี  

ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  จ านวน 1 ชุด   
มีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
1)  กล้อง CCTV ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล จ านวน 16 ตัว       
2)  Hard Disk Western 4 TB. (ตัวเก็บข้อมูล) จ านวน 2 ตัว     
3) Media Converter 25 KM. (10/100) จ านวน 11 ตัว       
4) สาย Fiber Optic 2 core จ านวน 7 ม้วน     
5) Switch Hub 8 Port จ านวน 10 ตัว     
6) ตู้เก็บสายเอนกประสงค์ จ านวน 9 ตัว 
7) สายไฟ AC 2x2.5 mm.  
8) ปล๊ักไฟ จ านวน 27 อัน 
9) กล่องกันน้ า จ านวน 16 อัน 
10) เบรกเกอร์ 30 A จ านวน 9 ตัว 
11) แคมป์ดึงสาย จ านวน 400 ตัว และค่าบริการติดต้ัง 
- เนื่องจากเทศบาลมีความประสงค์ท่ีจะต้ังงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีมี 
คุณลักษณะนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานและราคากลางท่ีกระทรวงดิจิตัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ก าหนดไว้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ  
สอดคล้องกับฐานะการคลังท่ีเทศบาลต าบลอาจสามารถมีอยู่ในปัจจุบัน  
และสามารถเช่ือมโยงกับเครือข่าย ICT ได้  จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 15 ล าดับท่ี 1 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 230,000 บาท 
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
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2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)        จ านวน  11,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 11,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  
- ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1920 × 1080 พิกเซล  
- ขนาดจอภาพขั้นต่ า  40 นิ้ว  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 15 ล าดับท่ี 2 และเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 11,700 บาท   
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA        จ านวน    2,500  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   
จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 15 ล าดับท่ี 3 และเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 2,500  บาท   
- ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)  
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แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา      รวม 1,798,160   บาท
งบบุคลากร         รวม 1,598,160   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 1,598,160   บาท
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน    746,480   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผอ.กอง  

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานท่ัวไป  
ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนดและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 530,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ตามต าแหน่งและอัตราท่ี กท.ก าหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 216,480 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)     

เงินประจ าต าแหน่ง             จ านวน    28,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 28,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน 727,680   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  

และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ   
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จ านวน  5  อัตรา   
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ีสังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบ 
และอัตราท่ี ก.ท. ก าหนดต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 276,480 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ จ านวน 4  อัตรา   
ตามระเบียบและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ านวน  451,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร 
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง              จ านวน   96,000   บาท 
 เพี่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดอุบลบรทิพย์ จ านวน  4  อัตรา  ตามต าแหน่งและระเบียบท่ี  
ก.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 96,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)     

งบด าเนินงาน         รวม        200,000   บาท
ค่าตอบแทน         รวม         35,000   บาท  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              จ านวน      10,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  
ตามระเบียบก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            จ านวน           25,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

ท่ีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ านวน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าใช้สอย         รวม    45,000   บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ          
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             จ านวน    10,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาเผยแพร่  
ค่าติดต้ังไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)      

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล           จ านวน   35,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเปน็คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการของพนกังานเทศบาลและพนักงานจา้ง  

ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าท่ีพัก,ค่าพาหนะเดินทาง , และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ท่ีจัดอยู่ประเภทนี ้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) 
 พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน  35,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)       
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ค่าวัสดุ          รวม 120,000    บาท
วัสดุส านักงาน               จ านวน   40,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเปน็คา่จดัซื้อกระดาษต่าง ๆ ดินสอ ปากกา ตรายาง ใบเสร็จรับเงิน  

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ   
พระบรมฉายาลักษณ ์กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  
หรือแผ่นป้ายต่างๆ และวัสดุอ่ืนท่ีจัดอยู่ในประเภทนี ้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 40,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุงานบ้านงานครัว              จ านวน  30,000     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ  

และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)      

วัสดุกีฬา               จ านวน 20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ ฯลฯ   

และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ านวน  20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  

วัสดุคอมพิวเตอร์              จ านวน     30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก  

เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,์ 
เม้าท์, หมึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน   19,230  บาท และต้ังจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 10,770 บาท (ปรากฏในแผนการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม   6,155,310  บาท  
งบด าเนินงาน         รวม   2,339,310  บาท  
ค่าใช้สอย         รวม  409,690  บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา        จ านวน   59,890   บาท  
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย ์         
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ จ านวน 53 คน 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ป ี 
ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี   
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี   
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนนักเรียน 53 คน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 11 ข้อ 1 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 59,890  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)   

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จ านวน 90,100   บาท  
   วัดอุบลบรทิพย์ (จัดการเรียนการสอนรายหัว)        
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  ส าหรับจา่ยเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  53  คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท   
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 11 ข้อ 2 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 90,100  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)    
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3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา            จ านวน 259,700   บาท 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ (อาหารกลางวัน)        
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน 
นักเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 53 คน ในอัตราคนละ  
20 บาท/วัน รวม 245 วัน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 105 ข้อ 1  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 259,700  บาท   
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

ค่าวัสดุ          รวม     1,929,620  บาท    
วัสดุอื่น                จ านวน      1,929,620  บาท
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัดอุบลบรทิพย์ จ านวน 53  คน จ านวน 260  วัน เป็นเงินจ านวน 101,558.60 บาท  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
จ านวน 101,558.60  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ   
จ านวน 954  คน  จ านวน 260 วัน  เป็นเงินจ านวน  1,828,054.80  บาท   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,828,054.80 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน         รวม     3,816,000   บาท 
เงินอุดหนุน         รวม 3,816,000   บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ            
เงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ            จ านวน      3,816,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถเป็นค่าอาหารกลางวัน 

ในแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จ านวน 954 คน  
ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน  200 วัน  จ านวน 3,816,000  บาท  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว4110  
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  3,816,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวนัเรียนและประถมศึกษา)   

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       รวม 20,000    บาท  
งบด าเนินงาน         รวม 20,000    บาท  
ค่าวัสดุ          รวม 20,000    บาท 
วัสดุส านักงาน               จ านวน 20,000    บาท 
 เพื่อจ่ายในโครงการจัดหาหนังสือส าหรับสถานท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  

เป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านๆละ 1 ฉบับต่อวัน  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข      รวม 4,349,600   บาท
งบบุคลากร         รวม 3,296,100   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 3,296,100   บาท
เงินเดือนพนักงาน              จ านวน    759,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ประกอบด้วย ผอ.กองสาธารณสุข  

นักบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขและต าแหน่งอื่น  
ตามต าแหน่งและอัตราท่ี กท. ก าหนดและเงินปรับปรุง เงินเดือน 
ประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 759,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

เงินประจ าต าแหน่ง             จ านวน     42,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  

(อ านวยการ ระดับต้น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 42,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า             จ านวน    291,180  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี 

ในสังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
จ านวน 291,180 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              จ านวน 2,119,920   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  

สังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 2,119,920 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง              จ านวน    84,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

และพนักงานจ้างท่ัวไป ท่ีสังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 84,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

งบด าเนนิงาน         รวม 878,500  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม 127,200   บาท  
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น        จ านวน  43,200     บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้น าการออกก าลังกายและค่าใช้จ่ายอื่น 

ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 43,200 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ                จ านวน  60,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนท าการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล 

และลูกจา้งท่ีได้รับค าสั่งต้ังแต่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจ าเป็น 
และเร่งด่วนตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 60,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      

ค่าเช่าบ้าน                จ านวน   24,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ท่ีมีสิทธิเบิก 

ค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 24,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

ค่าใช้สอย         รวม      71,300    บาท
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร          
รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร                     จ านวน    1,300    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบล 

อาจสามารถ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,300 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

รายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ     
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการพนักงานเทศบาล           จ านวน    20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะและรายจ่ายอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน   50,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

ท่ีช ารุดเสียหาย บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น รถยนต์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน ตลอดจนการซ่อมแซมอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

ค่าวัสดุ                  รวม    680,000   บาท
วัสดุส านักงาน                    จ านวน       30,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกไม้บรรทัด คลิป 

ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวางเอกสาร  
น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายช่ือและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารสุข)      
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วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน    150,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด ไม้กวาดทางมะพร้าว  

เข่ง มีด น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 150,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน     50,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์บรรทุกขยะและวัสดุอื่น 

ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 50,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่       จ านวน  300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง แก๊สหุงต้ม  

และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 300,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย        จ านวน  120,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับพนักงานรักษาความสะอาด  

เช่น เสื้อกั๊กสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ผ้าปิดจมูกและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู ่
ในประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 120,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน    30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก เทปบันทึกข้อมูล 

กระดาษต่อเน่ือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  30,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      

งบเงินอุดหนุน         รวม 175,000   บาท 
เงินอุดหนุน         รวม 175,000   บาท 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์         
1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         จ านวน    5,000   บาท 
   สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านสั้น หมู่ที่ 1     
 อุดหนุน อสม. หมูท่ี 1 ต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ ตามโครงการควบคุม 

การขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านสั้น หมู่ท่ี 1 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีน 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 99 ข้อ 14  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      



วันที่พิมพ์ : 30/07/63 09:00:09 น.   หน้า : 33 / 60 

2. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   จ านวน    7,000   บาท 
   สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15    
 อุดหนุน อสม. หมูท่ี 15 บ้านชูชาติ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีน 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 26   
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 7,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

3. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   จ านวน    4,600   บาท 
   สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ที 7     
 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมูท่ี 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปงีบประมาณ 2564  
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีน 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ข้อ 18 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 4,600 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

4. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   จ านวน    5,000   บาท 
   สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12    
 อุดหนุน อสม. หมูท่ี 12 บ้านโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุด 
ทดสอบสารไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ ์ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ข้อ 20  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   
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5. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   จ านวน 7,000 บาท 
    สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13    
 อุดหนุน อสม. หมูท่ี 13 บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารไอโอดีน 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 24 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 7,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

6. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  จ านวน    6,500   บาท 
   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13         
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 13 บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 
  ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงค์เธอ  

พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
บ้านอาจสามารถ  หมู่ท่ี 13  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 23 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

7. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ จ านวน     6,500   บาท 
   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15          
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 15 บ้านชูชาติ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 25   
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   
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8. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  จ านวน    10,000   บาท 
   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7          
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 7 บ้านชูชาติ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ข้อ 17  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

9. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  จ านวน    10,000   บาท 
   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12          
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 12 บ้านโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
บ้านโนนสะอาด  หมู่ท่ี 12 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง  
และเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101  ข้อ 19  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      

10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  จ านวน   10,000   บาท 
     พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     บ้านสั้น หมู่ที่ 1          
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ ตามโครงการ 

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 บ้านสั้น หมู่ท่ี 1 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
และเครื่องด่ืม ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 13  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     
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11. โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจดูแลสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     จ านวน    15,000   บาท 
     บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7          
 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีๆเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 3 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

12. โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            จ านวน    15,000    บาท 
     บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15          
 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ 15 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 5  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

13. โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        จ านวน      15,000  บาท 
     บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13         
 อุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมู่ 13 ต าบลอาจสามารถ  

อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 4 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    

14. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม         จ านวน 6,500 บาท 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13      
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 13 บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน หน้า 102 ข้อ 22     
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     
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15. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม   จ านวน     6,500   บาท 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15       
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 15 บ้านชูชาติ ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า  
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15 
-เพื่อจ่ายเปน็ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 27   
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

16. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม   จ านวน    5,400   บาท 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7       
 อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืม  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ข้อ 16 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,400 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

17. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม           จ านวน    5,000   บาท  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12     

อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 12 บ้านโนนสะอาด ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า   
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ข้อ 21  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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18. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม          จ านวน    5,000  บาท 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านสั้น  หมู่ที่ 1        

อุดหนุน อสม. หมู่ท่ี 1 ต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บ้านส้ัน หมู่ท่ี 1 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 15  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

19. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน   15,000   บาท 
     บ้านสั้น หมู่ที่ 1          
 อุดหนุน อสม. บ้านส้ัน หมู ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ  

จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับเด็ก 0-5 ปี ค่าอาหาร, อาหารว่าง  
และค่าเครื่องด่ืมในวันจัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 7 ข้อ 1   
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)     

20. โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีพอเพียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน    15,000   บาท 
     บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12         
 อุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมู ่12 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เส่ือปูโยคะ อุปกรณ์ท าน้ าหมักชีวภาพ  
ค่าวัสดุในการตรวจหาสารพิษ  อาหารว่าง ผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม  
ค่าป้ายโครงการ พันธุ์ผักชนิดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 7 ข้อ 2    
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     รวม   2,835,000   บาท 
งบด าเนินงาน         รวม   2,835,000   บาท  
ค่าใช้สอย         รวม   2,705,000   บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ          
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ            จ านวน 2,550,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ค่าจ้างเหมาคน 

ท าความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการคนงานฆ่าสัตว์ 
ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ า ค่าจ้างวางท่อระบายน้ า  
ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะและปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ ค่าจ้างท าความสะอาดตลาดสด  
ลอกผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในรายจ่ายประเภทน้ี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจา่ยเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 1,000,000  บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,550,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอื่น)    

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
1. โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก          จ านวน   20,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค  

เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ข้อ 2 
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  20,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  

2. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ                จ านวน   20,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ เช่น ค่าวัสดุตรวจ 

สารปนเป้ือนในอาหาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 97 ข้อ 6  
-ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)     
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3. โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพชุมชน               จ านวน   60,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อสม. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และผู้แทนภาคประชาชน เช่น ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร  
ค่าสถานท่ีหรือเช่าห้องอบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องด่ืมค่าเบี้ยเล้ียง ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 93 ข้อ 2  
-ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  60,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  จ านวน      35,000   บาท 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น ค่าจัดท าป้าย 

รณรงค์  ค่าจัดซื้อวัคซีน  ยาท าหมัน  และอุปกรณ์อื่น ๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ  
รวมตลอดท้ังค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.5/ว 0120 
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0801.5/ว 1744 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2560   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท 0801.5/ว 1042 ลงวันท่ี 10  เมษายน 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 ข้อ 28 
-ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  35,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  
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5. โครงการอาหารปลอดภัย                 จ านวน        20,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร เช่น ค่าอาหาร  

ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 96 ข้อ 3  
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)   

ค่าวัสดุ          รวม 130,000   บาท 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จ านวน  130,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาฆ่าแมลง ทรายอะเบท  

น้ ายาเคมีก าจัดยุง น้ ายาก าจัดแมลงวัน วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดนก  
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโค  
กระบือ สุกร รวมถึง เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 130,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน      รวม 3,885,600   บาท
งบบุคลากร         รวม 2,462,500   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม 2,462,500   บาท
เงินเดือนพนักงาน             จ านวน 1,052,200   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี 

ประกอบด้วย ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่างไฟฟ้า และต าแหน่งอื่น 
ตามท่ี ก.ท. ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 1,052,200 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

เงินประจ าต าแหน่ง             จ านวน    60,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองช่าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 60,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า           จ านวน 564,700   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าสังกัดกองช่าง  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน  564,700  บาท   
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง           จ านวน      726,200  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
พนักงานจ้างท่ัวไปต าแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัดกองช่าง  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 726,200 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)      

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง          จ านวน      59,400 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน59,400 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   

งบด าเนินงาน         รวม  1,245,600  บาท 
ค่าตอบแทน         รวม      97,600   บาท 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           จ านวน       20,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน  

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามระเบียบ ต้ังจ่ายเงินรายได้  จ านวน  20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)   
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    จ านวน       77,600   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างประจ าตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 77,600 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าใช้สอย          รวม  310,000    บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ      
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ              จ านวน   160,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการท าสิ่งของต่าง ๆ  

ตลอดจนการขนย้าย, ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น  
ท่ีอยู่ในรายจ่ายประเภทน้ี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 160,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล     จ านวน    30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)       

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน   120,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล 

ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องโทรสาร รถยนต์ส่วนกลาง เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 120,000 บาท 
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าวัสดุ          รวม    838,000   บาท 
วัสดุส านักงาน                     จ านวน  40,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิปลวดเย็บกระดาษ 

กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ  
แผ่นป้ายช่ือ ส่ิงพิมพ์งานทะเบียนราษฎร และวัสดุอื่นๆ  
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  40,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              จ านวน     200,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ตไลส์, 

หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน, โคมไฟฟ้า 
พร้อมขาหรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า, ล าโพง,ไมโครโฟน,เครื่องสัญญาณ 
เตือนภัย,ไฟประดับรอบส านักงานเทศบาลและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

วัสดุก่อสร้าง                จ านวน 300,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า หิน ดิน ปูน  

ทราย  อิฐ ตะป ูเหล็กแผ่นเพื่อปิดช่องระบบระบายน้ า และวัสดุอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  200,000  บาท  
และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               จ านวน   40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางในของรถยนต์ และวัสดุอื่น 

ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่               จ านวน 138,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์,ค่าน้ ามันหล่อล่ืน, 

น้ ามันเครื่อง, และค่าวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 88,000  บาท  
และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       จ านวน   60,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ไส้กรองเครื่องกรองน้ า,  

แถบตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ของน้ า เรซินและและค่าวัสดุอื่น 
ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 60,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน   10,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์  

พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อดัส าหรับเขียนป้าย 
และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน   50,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก ข้อมูล 

กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ 
ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  50,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

งบลงทุน         รวม    177,500   บาท  
ค่าครุภัณฑ์         รวม    177,500    บาท  
ครุภัณฑ์โรงงาน 
1. เคร่ืองเพิ่มแรงดันไฟฟ้า            จ านวน      40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเพิ่มแรงดันไฟฟ้า  จ านวน  1 เครื่อง 
 เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส  200 โวลต์  

- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้าท่ี 9  ข้อ 5 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  40,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
 

2. มอเตอร์ไฟฟ้า (ขบัสายพาน) ขนาด  1 แรงม้า           จ านวน      22,500    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า (มอเตอร์ขับสายพาน) ขนาด  1 แรงม้า  

จ านวน  3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท เป็นเงิน  22,500  บาท 
 ขนาด  1 แรงม้า (0.75 KW) 1 เฟส 220 โวลต์  4 โพล 2 สาย  

ความเร็วรอบ 1430 RPM-1450 RPM 
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้าท่ี  8  ข้อ 3 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  22,500  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  
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3. มอเตอร์ไฟฟ้า (มอเตอร์พัดลมเตาเผา) ขนาด 3 แรงม้า          จ านวน      15,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า (มอเตอร์พัดลมเตาเผา) ขนาด  3 แรงม้า 

จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท เป็นเงิน  15,000  บาท 
 ขนาด  3 แรงม้า (2.2 KW) 1 เฟส 220 โวลต์ 4 โพล 2 สาย  

ความเร็วรอบ 1430 RPM -1450 RPM  
- เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้าท่ี 9  ข้อ 4  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  15,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์            จ านวน 100,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  ส าหรับใช้ในการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  100,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)    

งานไฟฟ้าถนน         รวม      872,070   บาท 
งบลงทุน         รวม      527,600   บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        รวม      527,600   บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3                 จ านวน      497,600   บาท 
(ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ  หมู่ที่ 15  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3  

(ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ  หมู่ท่ี 15  จ านวน 497,600 บาท 
ช่วงที่ 1    กว้างเฉล่ีย 3.50 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร 
หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2   กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22  เมตร 
หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 272 เมตร  
หรือพื้นท่ีก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 963 ตารางเมตร  ตามแบบ ท.1-01  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
- ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 6 ข้อ 1   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 497,600 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
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เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)             จ านวน  30,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  ตามหนังสือส านักงบประมาณ  

ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว 85 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2541 และหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน) 
      

งบเงินอุดหนุน         รวม  344,470   บาท 
เงินอุดหนุน         รวม  344,470   บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ            
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางไปวัดป่าอาจสามารถ ม. 15         จ านวน 109,610   บาท  
  ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด        
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนทางไป 

วัดป่าอาจสามารถ ม. 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  
จ านวน 109,610 บาท  
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 300 ม. 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยทาง 300 ม. 
-ติดต้ังชุดดวงโคมไฟสาธารณะ ขนาด 20 x 36 วัตต์ จ านวน 4 ชุด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
 แก้ไข ครั้งท่ี3 หน้า 8 ข้อท่ี 1 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 109,601.17 บาท 
-(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 10 บ้านชูชาติ ม. 15      จ านวน    133,720   บาท 
   ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด        
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 10  

บ้านชูชาติ ม. 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 264 ม. 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 246 ม. 
โคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ จ านวน 4 ชุด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 9 ข้อท่ี 10 
-ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  133,714.69 บาท 
-ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
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3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนรัตถโสภณ บ้านชูชาติ ม. 15       จ านวน        15,250    บาท 
    ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด       
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนรัตถโสภณ  

บ้านชูชาติ ม. 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด จ านวน 15,250 บาท 
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 70 ม.  
โคมไฟสาธารณะ 2 x 36 วัตต์ จ านวน 2 ชุด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 10 ข้อท่ี 12  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  15,241.08 บาท 
-ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน    

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวัสด์ิภิบาล บ้านอาจสามารถ ม.13  จ านวน    85,890   บาท 
    ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด       
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวัสด์ิภิบาล  

บ้านอาจสามารถม.13 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด จ านวน 85,900 บาท  
-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 200 ม. 
โคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ จ านวน 9 ชุด โฟโต้สวิตซ์ 30 แอมป์ 220 โวลท์ จ านวน 1 ชุด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 หน้า 9 ข้อท่ี 9 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  85,886.76 บาท 
-ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

งานบ าบัดน้ าเสยี         รวม 40,000    บาท  
งบด าเนินงาน         รวม 40,000    บาท  
ค่าใชส้อย         รวม 40,000    บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน  40,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล  

ท่ีช ารุดเสียหาย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบ าบัดน้ าเสีย) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ        รวม 150,000  บาท  
งบด าเนินงาน         รวม 150,000  บาท  
ค่าใช้สอย         รวม 150,000  บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
1. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ       จ านวน   20,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  
เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา , ค่าเครื่องด่ืม , ค่าเครื่องแต่งกายของนักกีฬา ,  
ค่าอาหารและเครื่องด่ืม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106 ข้อ 2 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)   

2. โครงการอบรมผู้สูงอายุ            จ านวน 100,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม เช่า ค่าวัสดุจัดท า 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานท่ี, ค่าอาหารและเครื่องด่ืม, ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 113 ข้อ 1  
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 100,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)      

3. โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด           จ านวน  30,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้อง,ค่าจัดสถานท่ี,ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106 ข้อ 4 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน       รวม  1,062,000   บาท 
งบด าเนินงาน         รวม 535,000   บาท  
ค่าใช้สอย         รวม 535,000   บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง           จ านวน      400,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างมหรสพ, 

ค่าจ้างเวทีกลาง, ค่าวัสดุจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง, ค่าจัดสถานท่ี,  
ค่าเงินรางวัลในการประกวดนางนพมาศ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ข้อ 1 
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  400,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)    

2. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ    จ านวน   90,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร 

ท่ีเกี่ยวข้อง,ค่าจัดสถานท่ี,ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 124 ข้อ 2 
-ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  90,000  บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่)    

3. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่       จ านวน   10,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น จัดซื้อดอกไม้ ธูปเทียน 

อาหารป่ินโต ปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทน้ี   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า126 ข้อ  5   
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  
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4. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา       จ านวน   35,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม  

ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินการและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดอยู่ในประเภทน้ี   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 125 ข้อ 3  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  35,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
 

งบเงินอุดหนุน         รวม   527,000    บาท 
เงินอุดหนุน         รวม   527,000    บาท 
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           
1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจ าปี พ.ศ.  2564        จ านวน    5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถในการจัดงาน 

ประเพณีบุญผะเหวด ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการจัดงานเป็นค่าจ้างเหมา 
และตกแต่งรถเพื่อจัดขบวน ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยูใ่นประเภทน้ี  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ 
ท่ี รอ 0918/ว571 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127 ข้อ 7  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  5,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

2. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ         จ านวน   2,000   บาท 
    พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2564          
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ  

ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564   
เช่น ค่าจัดสถานท่ี  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ 
ท่ี รอ 0918/ว570 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 11 ข้อ 5  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 2,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่)  
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3. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา           จ านวน      2,000   บาท 
   พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564               

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถในการจัดงาน 
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2564  
เช่น ค่าค่าจัดสถานท่ี  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืม  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ 
ท่ี รอ 0918/ว570 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 10 ข้อ 4 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

 
4. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ      จ านวน     2,000   บาท 
   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
   และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 5 ธันวาคม  2563    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ ในการจัดงานพิธ ี

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 เช่น ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปจัจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 0918/ว570  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 10 ข้อ 3  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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5. อุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    จ านวน   2,000 บาท 
    มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
    ในวันที่  13  ตุลาคม  2563         
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันท่ี  13  ตุลาคม  2563 เช่น  ประดับดอกไม ้ 
ค่าจัดจ้างท าพวงมาลา ค่าจัดสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถท่ี รอ 0918/ว570 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 9 ข้อ 1  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่) 

6. อุดหนุนโครงการจัดงานวันฉัตรมงคล ประจ าปี พ.ศ. 2564   จ านวน     2,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ ในการจัดงาน 

วันฉัตรมงคล ประจ าปี 2564 ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2564 เช่น ค่าจัดสถานท่ี  
ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 0918/ว570  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 หน้า 6 ข้อ 1 
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)    

7. อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   จ านวน    2,000   บาท 
   และวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 12  สิงหาคม  2563 เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องไทยธรรม  
ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 0918/ว 570 ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 11 ข้อ 6  
- ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
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8. อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    จ านวน  2,000   บาท   
    ในวันที่  23  ตุลาคม  2563        
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันท่ี 23  ตุลาคม 2563 เช่น ประดับดอกไม ้ 
ค่าจัดจ้างท าพวงมาลา ค่าจัดสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 0918/ว 570 ลงวันท่ี  19  มิถุนายน 2563 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งท่ี 5 หน้า 9 ข้อ 2  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  2,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่) 

9. อุดหนุนโครงการจัดงานสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป  ประจ าปี พ.ศ. 2563       จ านวน     8,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถในการด าเนินงาน 
  เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน ค่าแต่งหน้า ผู้เข้าร่วมขบวน ค่าจ้างเหมารถยนต์  

รับ-ส่ง นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 0918/ว 571 ลงวันท่ี 19  มิถุนายน 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 126 ข้อ 6  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 8,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ   
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์         
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ               จ านวน    400,000  บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านส้ัน หมู่ท่ี 1 ต.อาจสามารถ  

อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ใช้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2564  
เช่น รางวัลการประกวด ค่าจัดสถานท่ีในพิธีเปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลต าบลอาจสามารถ  
แก้ไข ครั้งท่ี 1 หน้า 7 ข้อ 1   
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 400,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
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2. อุดหนุนงานประเพณบีุญเดือนสาม            จ านวน   100,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดอุบลบรทิพย์ใช้ในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม  

ประจ าปี 2564 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหารเครื่องด่ืม จ้างเหมาเครื่องเสียง 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 130 ข้อ 15  
- ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)   

         
แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร        รวม 110,000  บาท  
งบด าเนินงาน         รวม 110,000  บาท  
ค่าใช้สอย         รวม   60,000  บาท
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     
1. โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์      จ านวน   10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าพันธุ์ไม ้ค่าวัสดุอุปกรณ์  

ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี ้  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 94 ข้อ 1  
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  10,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพ       จ านวน   50,000  บาท 
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,  

ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ในโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท 0808.2/ว 543 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2550   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 116 ข้อ 1  
-ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  50,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) 
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ค่าวัสดุ          รวม  50,000   บาท 
วัสดุการเกษตร              จ านวน  50,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ดินผสม แกลบหรือขี้เถ้า  

กระถางต้นไม ้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช สปริงเกอร ์ตลอดจน 
วัสดุการเกษตรอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

แผนงานการพาณิชย ์
งานตลาดสด         รวม 250,000  บาท 
งบด าเนินงาน         รวม 250,000  บาท  
ค่าสาธารณูปโภค        รวม 250,000  บาท  
ค่าไฟฟ้า               จ านวน 250,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  250,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)       

งานโรงฆ่าสัตว์         รวม 100,000  บาท  
งบด าเนินงาน         รวม 100,000  บาท  
ค่าสาธารณูปโภค        รวม 100,000  บาท  
ค่าไฟฟ้า                จ านวน 100,000  บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) 
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แผนงานงบกลาง 
งบกลาง          รวม   11,527,230   บาท
งบกลาง          รวม   11,527,230   บาท
งบกลาง          รวม   11,527,230   บาท
ค่าช าระหนี้เงินต้น        จ านวน 1,532,440   บาท 
 1.1 ส าหรับจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้ ให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม 

กิจการเทศบาลตามสัญญากู้เงิน เลขท่ี 741/64/2553 ลงวันท่ี  9 
กุมภาพันธ ์2553  เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล งวดท่ี 10 
เงินต้นท่ีต้องเสียดอกเบ้ีย จ านวน 676,315.44 บาท เงินต้นท่ี 
ไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย จ านวน 268,948.28 บาท ต้ังจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนท่ัวไป (ปรากในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

1.2 ส าหรับจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้  ให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล  ตามสัญญากู้เงิน  เลขท่ี  1666/109/2559 ลงวันท่ี  
10  สิงหาคม  2559  เพื่อก่อสร้างถนน 4 สาย งวดท่ี 4 เงินต้น 
จ านวน 587,170.62 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)         

ช าระดอกเบี้ย         จ านวน      155,270  บาท
 1. ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล     

ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 741/64/2553  ลงวันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2553  
เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล งวดท่ี 10 จ านวน  20,289.73 บาท  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )  

 

2. ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 1666/109/2559 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม  2559   
เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน  4  สาย งวดท่ี  4  จ านวน 134,975.18 บาท   
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       จ านวน     10,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายปีในอัตราร้อยละ  0.2        

ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณท้ังปี  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 4172   
ลงวันท่ี  24  ธันวาคม  2561  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)  
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา         จ านวน  1,250,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

เทศบาลต าบลอาจสามารถกรณีการประปามีรายได้ไม่เพียงพอ 
หรือจ าเป็นต้องปรับปรุงกิจการ  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,250,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)           

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ        จ านวน   5,046,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
ท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,046,600 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)      

เบี้ยยังชีพคนพิการ        จ านวน   2,136,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
ท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2553  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 2,136,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จ านวน      24,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่ีมีฐานะยากจนไม่มีใครดูแล 

หรือไม่สามารถเล้ียงชีพได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  24,000  บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )      

ส ารองจ่าย         จ านวน      170,000   บาท 
เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ 
ไว้ล่วงหน้าหรือหากไม่กระท าอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การตั้งเงินส ารองจ่าย 
ตามความเหมาะสมไม่จ ากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 170,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน           
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร       จ านวน 50,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องหมายจราจร เช่น 
ป้ายห้ามจอดวันคู่ - วันค่ี ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถจักรยานยนต์ 
ป้ายห้ามเล้ียวขวา ป้ายห้ามเล้ียวซ้าย ทินเนอร ์สีทาพื้นถนนแปรงทาสี  
และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการจราจรท่ีประชาชนได้รับ 
ผลประโยชน์โดยตรง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
ตามกฎหมายจราจรทางบก (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)      

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน 246,060  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติ 
หน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 218,700 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ ในสังกัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จ านวน  4  รายโดยค านวณ 
ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้น  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
จ านวน  27,360  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบลอาจสามารถ  จ านวน    110,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินของเทศบาลต าบล 
อาจสามารถ โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินท่ี สป.สช. สมทบ  
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 110,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    

เงินสมทบสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย     จ านวน      41,680   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  

โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง 
ในปีท่ีผ่านมา รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ไม่รวมเงินกู ้  
เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท  จ านวน  
25,003,491.03 บาท  ท้ังนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555  จ านวน  
41,672.49 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)     
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เงินช่วยพิเศษ         จ านวน      40,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน 3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่าง 
รับราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)   จ านวน    574,180   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น  

จ านวน 530,825 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการ 
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (ไมร่วมรายได้จากพันธบัตร  
เงินกู ้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)  
ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 28,533,850 บาท  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3842  
ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 574,177 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)          

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า       จ านวน    141,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า นายถิลบาล สารคาญ  

ในอัตราเดือนละ 11,747 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 141,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

อ าเภอ อาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน  3,189,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป แยกเป็น            
   
งบบุคลากร                 เป็นเงิน   1,036,120   บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            รวม   1,036,120   บาท
เงินเดือนพนักงาน               จ านวน      600,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุง 

เงินเดือน ประกอบด้วย  ผอ.กองประปา  นักจัดการงานท่ัวไป   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 600,000  บาท (แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา)          

เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน      28,000    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองประปา 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 28,000  บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จ านวน     384,120    บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองประปา  

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 384,120 บาท (แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)      
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง       จ านวน      24,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ   

พนักงานจ้างท่ัวไป  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  24,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานบริหารท่ัวไป)         

งบด าเนินงาน           เป็นเงิน   2,058,100    บาท
ค่าตอบแทน             รวม       59,680    บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน       59,680    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน   

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 59,680 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา )  
        



  
ค่าใช้สอย             รวม    443,420    บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       จ านวน      80,000    บาท
1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ต้ังไว้ 20,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียน ฯลฯ  
ต้ังจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

2) ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ต้ังไว ้50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิ่น, 
ค่าจัดพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น,ค่าระวางบรรทุก 
ส่ิงของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจ าเป็น  
ต้ังจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)       

3) ค่าตรวจสอบคุณภาพน  าประปา ต้ังไว้ 10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาของเทศบาล ประจ าปี 2564  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การพาณิชย์ งานกิจการประปา)          

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      รวม      30,000   บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       จ านวน      30,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่าย 

ในการอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  
เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ,ค่าเช่าท่ีพัก ,ค่าพาหนะ ,ค่าลงทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)          

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน    333,420    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล  

ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ 
เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  333,420 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ ประปา)  
 
 
 
      



  
ค่าวัสดุ              รวม    655,000    บาท
วัสดุส านักงาน         จ านวน      25,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป  

ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ 
น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายช่ือ ส่ิงพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร  
และวัสดุอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 25,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน     25,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นไฟฉายสปอร์ตไลส์, 

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, 
หม้อแปลงไฟฟ้า, ล าโพง, ไมโครโฟน, เครื่องสัญญาณเตือนภัย  
และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 25,000 บาท              
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)       

วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    250,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ  

และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 250,000 บาท   
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน     35,000   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ า และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 35,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)         

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลืน่       จ านวน    50,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ค่าน้ ามันเช้ือหล่อล่ืน 

น้ ามันเครื่องและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  50,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)        

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน    25,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล 

กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ ์และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 25,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)    
 
 



 

วัสดุอื่น          จ านวน    245,000    บาท
1) จัดซื อสารส้มและคลอรีนและปูนขาว    จ านวน 190,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนส าหรับใช้ในกิจการประปา 
     ของเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 190,000 บาท  
     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)  
2) จัดซื อมิเตอร์วัดน  า   จ านวน  55,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์วัดน้ าส าหรับบริการประชาชน  
    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 55,000 บาท  
     (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)  

ค่าสาธารณูปโภค            รวม   900,000    บาท 
ค่าไฟฟ้า         จ านวน   900,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ าของกิจการประปา 

และส านักงานประปาเทศบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 900,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)         

งบลงทุน           เป็นเงิน     30,000    บาท 
ค่าครุภัณฑ์             รวม     30,000    บาท 
ค่าบ ารงุรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน     30,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม 

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้างมีมูลค่า 
เพิ่มขึ้น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา)        

งบกลาง           เป็นเงิน      64,780    บาท 
งบกลาง              รวม      64,780    บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       จ านวน        1,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2  

ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณท้ังปี ตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,000 บาท   
(ปรากฏแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา)  
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน      25,000    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติ 

หน้าท่ีในสังกัดกองประปา โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงิน 
ค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 25,000 บาท  
(ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)   จ านวน     38,780    บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 

จ านวน 38,780 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการ 
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 (ไม่รวมรายได้ 
จากพันธบัตร เงินกู ้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 1,939,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี  30 
มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  38,780 บาท  
(ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานกิจการประปา)        


