
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลอาจสามารถ

อําเภอ อาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,882,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,483,340 บาท
งบบุคลากร รวม 7,132,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1.1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี 210100 จํานวน 331,200
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 331,200 บาท )
1.2 เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี 210100
 จํานวน 364,320 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 364,320 บาท )

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.3 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี 210200
 จํานวน 48,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรายเดือนของนายก
เทศมนตรี คํานวณไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 48,000 บาท)
1.4 เงินเดือน/ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 210200
 จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 72,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
1.5 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี 210300
 จํานวน 48,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของนายกเทศมนตรี คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 48,000 บาท) 
1.6 เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 210300
 จํานวน 72,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี 2
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 72,000 บาท)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

1.7 เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 210400
 จํานวน 115,920 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 115,920 บาท) 
1.8 เงินเดือน/ค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี 210400
 จํานวน 82,800 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา คํานวณ
ไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 82,800 บาท )

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
1.9 ค่าตอบแทน/ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล อปท. 210600 จํานวน 1,490,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 182,160 บาท รองประธานสภาเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 149,040 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล 10
 อัตรา จํานวน 1,159,200 คํานวณไว้ 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 1,490,400 บาท )

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,508,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,845,000 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล 220100 จํานวน 3,845,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 3,845,000
 บาท ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดฯ หัว
หน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครองจพง.ธุรการ บุคลากร จนท
.วิเคราะห์ฯ จนท.ทะเบียน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการเกษตร และ
ตําแหน่งอืนในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท
. กําหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 3,845,000 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 384,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้อง
ถิน  ระดับกลาง)  เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิน  ระดับต้น) และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  (อํานวยการ  ระดับต้น)  เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวย
การและหัวหน้าฝ่ายปกครอง  (อํานวยการ  ระดับต้น)  เงินประจํา
ตําแหน่งนิติกร  เงินเพิมพิเศษนิติกร  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  300,000 บาท )
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ท้องถิน  ระดับกลาง)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  84,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 243,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน  243,000 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  36,000 บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 2,340,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท

1.1 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีตํารวจทีปฏิบัติงานช่วยเหลือ
เทศบาล  หรือเป็นรางวัลนําจับผู้กระทําผิดกฏจราจรทางบกตามหลักเกณฑ์
ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ค่าตอบแทน  อปพร.  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับรายการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 45,000 บาท)

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ, ทําหน้าที
ตรวจรายงานการประชุม หรือกรรมการอืนๆทีระเบียบกําหนดให้จ่าย ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 20,000 บาท )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างทีได้รับคําสังแต่งตังให้ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 15,000 บาท )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 36,000
 บาท )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 94,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล คณะผู้
บริหารและลูกจ้างประจําตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 94,500 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

1 ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตังไว้  185,000 บาท 
1.1  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ส.ท.ท. และค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมต่างๆ  จํานวน  120,000  บาท  ตังจากเงินราย
ได้ จํานวน  100,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป ) 
1.2  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  เพือบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด
และเพือส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟูจากการติดยาเสพ
ติด จํานวน  65,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน  65,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป ) 
2 ค่าจ้างเหมาบริการทีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ตังไว้  100,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิน, ค่า
จัดพิมพ์สือประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอืน, ค่าบรรจุนํายาเคมีถัง
ดับเพลิง ค่าระวางบรรทุกสิงของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความ
จําเป็น และรายจ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 100,000 บาท)
3 ค่าติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า  ตังไว้  15,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าในอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลอาจ
สามารถ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  15,000  บาท  (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป จํานวน 15,000 บาท)
4 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในอํานาจหน้าที
เทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่นการทําป้าย การจัดทําวารสาร หรือจัดทําสิง
พิมพ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป จํานวน 100,000 บาท)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 325,000 บาท
1. ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองต้อนรับคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจ
งาน เยียมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่
ในประเภทนีโดยตังจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีงบ
ประมาณทีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินจ่ายขาดเงินสะสม และ
เงินทีมีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ ว 2381
 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 50,000 บาท ) 
2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตังไว้ 30,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือรายจ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป 30,000 บาท)
3. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานสําหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ตังไว้  215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ เช่น ค่าทีพัก, ค่า
พาหนะ, ค่าวิทยากร, ค่าสถานทีหรือค่าเช่าห้องอบรม,ค่าอาหารและเครือง
ดืม, ค่าเบียเลียง,ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ในโครงการ ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  115,000  บาท  และตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  100,000  บาท  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  215,000 บาท ) (แผน
หน้าที 77 )
4. โครงการจัดงานวันเทศบาล ตังไว้  20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น อาหารและเครืองดืม ค่า
จัดเตรียมสถานที ค่าวัสดุในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้องในโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  20,000 บาท ) (แผนหน้าที  79 )
5. โครงการเปิดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ตัง
ไว้  10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น อาหารและเครืองดืม ค่า
จัดทําป้าย  ค่าวัสดุในการจัดการประชุมประชาคม   และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวข้องในโครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  10,000 บาท ) (แผน
หน้าที  78 )
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ค่าเบียเลียง, ค่าเช่าทีพัก, ค่าพาหนะ, ค่า
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนที
จัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 100,000 บาท และตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป)
ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลัย  เพือใช้ใน
กิจการต่าง  ๆ  ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัว
ไป  จํานวน  5,000  บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครืองโทร
สาร รถยนต์ส่วนกลาง เครืองขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ ) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ จํานวน  80,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารทัวไป )

ค่าวัสดุ รวม 525,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1. จัดซือกระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุอืน ๆ ฯลฯ จํานวน 100,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ นํา
ดืม เครืองเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชือ สิงพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร์ และวัสดุ
อืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 100,000 บาท ) (แผน
หน้าที  67)
2. ค่าพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาล และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 100,000 บาท )

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด นํายาล้าง
จาน นํายาล้างห้องนํา ถ้วย ชาม ช้อนและวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน  70,000 บาท ) (แผนหน้าที 67 )

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกนํา และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน  50,000 บาท) (แผนหน้าที  67 )

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่านํามันหล่อ
ลืน ,นํามันเครือง และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป 85,200 บาท) (แผนหน้าที  67 )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัดสําหรับเขียน
ป้าย และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน  20,000 บาท) (แผน
หน้าที  68 )

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 100,000 บาท) (แผนหน้าที 68)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 595,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาลและกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนทีเกินอัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป จํานวน 420,000 บาท)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์เพือติดต่อราชการกับหน่วยงานอืน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป จํานวน 10,000 บาท )

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากรสําหรับส่งจดหมายราชการ และค่า
ธรรมเนียมการส่งจดหมายราชการประเภทลงทะเบียน ลงทะเบียนตอบ
รับ ค่าธรรมเนียมส่งจดหมายด่วนพิเศษ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป จํานวน 45,000 บาท )

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง (Hispeed Internet) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารอืน ๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน  60,000  บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน  60,000   บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป )

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหน่อม  ตามโครงการอํานวยการศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด   ตังไว้   10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหน่อม
  ตามโครงการอํานวยการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ประจําปี  2559   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผน
บริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  จํานวน  10,000  บาท )(แผน
หน้าที  48)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,938,800 บาท
งบบุคลากร รวม 2,138,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,138,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,358,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตัง
ไว้ 1,358,000 บาท ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกอง จพง.พัสดุ จนท.จัด
เก็บรายได้ จพง.จัดเก็บรายได้ และตําแหน่งอืนในสังกัดกองคลัง ตามทีก
.ท. กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 1,358,000 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง  (อํานวย
การ  ระดับต้น)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง  จํานวน  42,000 บาท )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําสังกัดกองคลัง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 246,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองคลัง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 460,000 บาท )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัวไป สังกัด
กองคลัง ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน  32,000 บาท )

งบดําเนินงาน รวม 800,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวด
ราคา (ตัวแทนจากชุมชน)และเจ้าหน้าทีรักษาความสงบตามหลักเกณฑ์ที
กระทรวงมหาดไทย และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 30,000 บาท )

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 20,000 บาท )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 5,800 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 295,000 บาท

1) ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) ตังไว้ 95,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) ค่าเช่าทีราชพัสดุ ค่าเช่าห้อง
แถวกรมธนารักษ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 95,000 บาท)
(2) ค่าเบียประกัน ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระเบียประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด กรม
ธนารักษ์ และ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 20,000 บาท)

(3) ค่าประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล ตังไว้ 50,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล ตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมาย
อืนทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 50,000 บาท )

4) ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ตังไว้ 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง จํานวน 50,000 บาท)

(5) ค่าจ้างปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ตัง
ไว้ 80,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนทีภาษี และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับการนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 80,000 บาท)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 65,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบแผนทีภาษี ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับและส่งเสริมการวางผังเมือง เช่น แบบ
พิมพ์ อุปกรณ์ในการเขียนแผนทีภาษี และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง จํานวน 40,000 บาท ) (แผนหน้าที 78)
(2) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตังไว้ 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีและเพิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี สําหรับจ่ายเป็นค่าแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 25,000 บาท) (แผนหน้าที 78)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจัดอยู่
ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง จํานวน 50,000 บาท )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครืองโทร
สาร เครืองถ่ายเอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 100,000 บาท )

ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษต่าง ๆ นําดืม ดินสอ ปากกา ตรายาง ใบเสร็จ
รับเงินใบอนุญาต แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครืองเย็บกระดาษพระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆและวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง จํานวน 120,000 บาท ) (แผนหน้าที 67)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถจักรยานยนต์,ค่านํามันหล่อลืน,นํามัน
เครืองและวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง จํานวน 15,000 บาท) (แผนหน้าที 67)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
1. จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระ
หรือแป้นพิมพ์และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง จํานวน 100,000 บาท ) (แผนหน้าที 68)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,692,000 บาท
งบบุคลากร รวม 959,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 959,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 347,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังไว้  347,000 บาท ประกอบ
ด้วย จพง.ป้องกัน และตําแหน่งอืนในสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับรักษาความสงบภายใน จํานวน  347,000 บาท )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 448,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน จํานวน  448,000 บาท )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 160,000 บาท )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน จํานวน 4,000 บาท )
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งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างทีได้รับคําสังแต่งตังให้ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 10,000 บาท )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
รักษาความสงบภายใน จํานวน 36,000 บาท )

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ ,ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิน, ค่า
จัดพิมพ์สือประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอืน, ค่าบรรจุนํายาเคมีถัง
ดับเพลิง ค่าระวางบรรทุกสิงของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความ
จําเป็น และรายจ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน จํานวน 20,000 บาท )

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท
1. โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตังไว้ 80,000 บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครือง
ดืม, ค่าเบียเลียง,ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ในโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 543 ลงวันที 23 มีนาคม 2550 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การการรักษาความสงบภายใน จํานวน 80,000 บาท ) (แผนหน้าที 49)
2. โครงการเมาไม่ขับช่วงเทศกาล ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการการรักษาความสงบ
ภายใน จํานวน 50,000 บาท ) (แผนหน้าที  49)
3. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร ตังไว้ 30,000 บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครือง
ดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการการรักษาความสงบภาย
ใน จํานวน 30,000 บาท ) (แผนหน้าที  30)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ค่าเบียเลียง, ค่าเช่าทีพัก, ค่าพาหนะ, ค่า
ลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนที
จัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 30,000 บาท (ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครืองโทร
สาร เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง เครืองขยายเสียง รถดับ
เพลิง เรือ ของเทศบาล ฯลฯ ) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไป เกียวกับการรักษาความสงบภายใน )

ค่าวัสดุ รวม 327,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ต
ไลส์, อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน, หม้อ
แปลงไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, เครืองสัญญาณเตือนภัย และวัสดุอืนที
จัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน จํานวน 20,000 บาท ) (แผนหน้าที 68)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกนํา และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน จํานวน 50,000 บาท ) (แผน
หน้าที  67)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 137,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่านํามันหล่อ
ลืน ,นํามันเครือง และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน 137,000 บาท ) (แผนหน้าที 67)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อ
เนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทัวไปเกียวการรักษาความสงบภายใน จํานวน 20,000 บาท ) (แผน
หน้าที 68)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง, กรวยกัน
จราจร , สายส่งนําดับเพลิง, แม่แรง , ฆ้อนปอนด์ , ฆ้อนตีตะปู , และวัสดุ
อืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ การรักษาความสงบภาย
ใน จํานวน 100,000 บาท ) (แผนหน้าที  67)
     
    

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุดเสียหาย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน  50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน)

วันทีพิมพ์ : 12/6/2560  14:25:12 หน้า : 12/33



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,572,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,393,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมฯ นักวิชาการศึกษา จพง.ธุรการ ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท
.กําหนดและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา จํานวน 600,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 676,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบและอัตราที ก.ท. กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา จํานวน 225,000 บาท)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้
มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  ตาม
ระเบียบและอัตราที ก.ท. กําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา จํานวน  451,200 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,000 บาท
- เพีอจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองการศึกษา ตามตําแหน่งและระเบียบที ก.ท
.กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษาจํานวน 21,000 บาท)
- เพีอจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบ
รทิพย์  จํานวน  4  อัตรา  ตามตําแหน่งและระเบียบที ก.ท.กําหนด ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษาจํานวน 96,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจําเป็น
เร่งด่วน ตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา จํานวน 10,000 บาท)
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีสามารถ
เบิกได้ตามระเบียบฯ กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา จํานวน  4,000 บาท)
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา จํานวน 10,000 บาท)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบียเลียง, ค่าเช่าทีพัก,ค่า
พาหนะเดินทาง,ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา จํานวน 35,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษต่าง ๆ ดินสอ ปากกา ตรายาง ใบเสร็จรับ
เงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครืองเย็บ
กระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน
หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา จํานวน 40,000 บาท)(แผนหน้าที  67)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด นํายาทํา
ความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา จํานวน 30,000 บาท) (แผนหน้าที 67 )

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ ฯลฯ ให้แก่
ชุมชนในเขตเทศบาลและสํานักงานเทศบาล และวัสดุอืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา จํานวน 20,000 บาท )( แผน
หน้าที 69)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เม้าท์ หมึก
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน   20,000  บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน  10,000   บาท (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา)(แผนหน้าที 68)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,912,010 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,280,010 บาท
ค่าใช้สอย รวม 416,100 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์

จํานวน 416,100 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)  ประจําปีงบประมาณ  2560  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.4/ว1507  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (ปรากฎในแผนการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  จํานวน  96,900  บาท )(แผนหน้าที  69)
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์  สําหรับเป็นค่า
อาหารกลางวันนักเรียนประจําปีงบประมาณ  2560  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0816.4/ว1507  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฎในแผนการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน  319,200
  บาท )(แผนหน้าที  45)

ค่าวัสดุ รวม 1,863,910 บาท
วัสดุอืน จํานวน 1,863,910 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อุบลบรทิพย์ จํานวน 57 คน จํานวน 124,810 บาท  โดยถือปฏฺบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา จํานวน 124,810 บาท ) (แผนหน้าที  69)
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจ
สามารถ จํานวน 908 คน โดยจ่ายจริง จํานวน  1,739,100 บาท  โดยถือ
ปฏฺบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที 15 กรกฎาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา จํานวน 1,739,100 บาท ) (แผนหน้าที  69)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,632,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,632,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,632,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเมืองอาจสามารถเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองอาจสามารถ จํานวน 908 คน ในอัตรา
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน จํานวน 3,632,000 บาท โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072
 ลงวันที 15 กรกฎาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  จํานวน 3,632,000 บาท (แผนหน้าที 45)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1. โครงการจัดหาหนังสือสําหรับสถานทีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน ตัง
ไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านทัง 5 หมู่บ้านๆ ละ 1 ฉบับ
ต่อวัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่
กําหนดระดับ  จํานวน 20,000 บาท ) (แผนหน้าที 67)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,916,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,136,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,136,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 443,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ประกอบด้วย ผอ.กองสาธารณสุข นัก
บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาลและตําแหน่งอืน ตาม
ตําแหน่งและอัตราที กท. กําหนดและเงินปรับปรุง เงินเดือนประจําปี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข จํานวน 443,000 บาท)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข (อํานวย
การ  ระดับต้น) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  จํานวน 42,000 บาท )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 481,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใน
สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข จํานวน  481,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข จํานวน 1,960,000 บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิม ค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ทีสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตัง
จ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข จํานวน 210,000 บาท)

งบดําเนินงาน รวม 705,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานตรวจโรคประจําโรงฆ่าสัตว์ ที
ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาลตําบลอาจสามารถ ค่าตอบแทนผู้นําการออก
กําลังกายและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข จํานวน 70,000 บาท)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนทําการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างทีได้รับคําสังตังแต่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจํา
เป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข จํานวน 5,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ทีมีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านตามระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 42,000 บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลทีสามารถเบิก
ได้ตามระเบียบฯ  กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 27,400 บาท)
 

ค่าใช้สอย รวม 101,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลอาจ
สามารถ ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 1,300 บาท)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะและรายจ่ายอืนทีจัด
อยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที
ชํารุดเสียหาย บํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ เช่น รถยนต์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน ตลอดจนการซ่อมแซมอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุขจํานวน 80,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป
 ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืม เครืองเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชือและวัสดุอืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 30,000 บาท) (แผน
หน้าที   67)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด ไม้กวาดทาง
มะพร้าว เข่ง มีด นํายาทําความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 170,000 บาท)(แผน
หน้าที  67)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางในรถยนต์บรรทุกขยะและ
วัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข จํานวน 50,000 บาท)(แผนหน้าที  67)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิง ค่านํามันหล่อลืน นํามันเครือง และวัสดุอืน
ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท)(แผน
หน้าที  67)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเกียวกับพนักงานรักษาความ
สะอาด เช่น เสือกักสะท้อนแสง รองเท้าบุ๊ท ถุงมือ ผ้าปิดจมูกและวัสดุอืนที
จัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท)(แผน
หน้าที 68)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก เทปบันทึก
ข้อมูล กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอืนทีจัด
อยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข จํานวน  30,000 บาท)(แผน
หน้าที 68)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจการ/กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านโดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินการ ของ อสม.ในเขตชุมชน ๆ
 ละ 15,000 บาท จํานวน 5 ชุมชน รวมเป็นเงิน 75,000 บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข จํานวน 75,000 บาท) (แผนหน้าที 44)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 2,620,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ค่าจ้างเหมา
คนทําความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการคน
งานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ค่าจ้างขุดลอกรางระบายนํา ค่าจ้าง
วางท่อระบายนํา ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะและปรับปรุงทีทิงขยะ ค่าจ้างทํา
ความสะอาดตลาดสด ลอกผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ และรายจ่ายอืนทีจัด
อยู่ในรายจ่ายประเภทนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน  1,279,550  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  780,450  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  จํานวน 2,160,000 บาท )
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 360,000 บาท
(1) โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานสุขภาพชุมชน ตัง
ไว้ 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อสม. หน่วยงานทีเกียวข้องและผู้
แทนภาคประชาชน เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าสถานทีหรือ
เช่าห้องอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่าจัดทําใบ
ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัด
อยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน จํานวน 230,000
 บาท)(แผนหน้าที  37) 
(2) โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดของ
โรค เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าสือสิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม วัสดุ
อุปกรณ์ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน จํานวน 30,000 บาท)(แผนหน้าที  40)
(3) โครงการอาหารปลอดภัย ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่
ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน จํานวน 30,000
 บาท)(แผนหน้าที  40) 
(4) โครงการตลาดสดน่าซือ ตังไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่
ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน จํานวน 30,000
 บาท)(แผนหน้าที  41)
(5)  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตังไว้  40,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  เช่น  ค่าจัด
ทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดซือวัคซีน  ยาทําหมัน  และอุปกรณ์อืน  ๆ  ทีจําเป็น
ในการดําเนินการ  รวมตลอดทังค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอย่◌ูในประเภทนี  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณ
สุขและงานสาธารณสุขอืน  จํานวน  40,000  บาท)(แผนหน้าที  40) 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น ยาฆ่าแมลง ทรายอะ
เบท นํายาเคมีกําจัดยุง นํายากําจัดแมลงวัน วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
นก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปือยใน
โค กระบือ สุกร รวมถึง เครืองมือเครืองใช้ทางการแพทย์อืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน จํานวน 100,000 บาท)(แผนหน้าที  69)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,157,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,709,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,709,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ประกอบด้วย ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่าง
โยธา และตําแหน่งอืนตามที ก.ท. กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน 750,000 บาท )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผอ.กองช่าง ระดับ 7 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ((ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน จํานวน 60,000 บาท )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 459,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําสังกัดกองช่าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน จํานวน 459,000 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวแก่พนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองช่าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน จํานวน 380,000 บาท )   

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจตามหลัก
เกณฑ์ทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน 60,000 บาท )

งบดําเนินงาน รวม 1,326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับคําสังแต่งตังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบ ตังจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 20,000 บาท )

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 36,000 บาท )

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําตามระเบียบ ฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 52,000 บาท )
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิง
ของต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย, ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ทีอยู่ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน 160,000 บาท )

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําผังเมืองรวม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 40,000 บาท) (แผนหน้าที  35)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจัดอยู่
ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 30,000 บาท )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุด
เสียหาย ได้แก่ เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี เครืองโทร
สาร รถยนต์ส่วนกลาง เครืองขยายเสียง ของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน จํานวน  130,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 858,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
จัดซือวัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ นํา
ดืม เครืองเย็บกระดาษ แผ่นป้ายชือ สิงพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร์ และวัสดุ
อืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และ ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน 40,000
 บาท) (แผนหน้าที  67 )

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ตไลส์,หลอด
ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขา
หรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า, ลําโพง, ไมโครโฟน, เครืองสัญญาณเตือน
ภัย, ไฟประดับรอบสํานักงานเทศบาลและวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 240,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน 340,000 บาท ) (แผนหน้าที 68)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบาย
นํา หิน ดิน ปูน ทราย อิฐ ตะปู เหล็กแผ่นเพือปิดช่องระบบระบายนํา และ
วัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 100,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 120,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน ) (แผนหน้าที  67)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี, ยางนอก, ยางในของรถยนต์ และวัสดุอืน
ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน 40,000 บาท ) (แผนหน้าที 67)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นนํามันเชือเพลิงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ , ค่านํามันหล่อ
ลืน , นํามันเครือง , และค่าวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 88,000 บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน บริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (แผนหน้าที 67)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัดสําหรับเขียน
ป้ายและวัสดุอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
ชุมชน จํานวน 10,000 บาท) (แผนหน้าที 68)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล
กระดาษต่อเนือง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอืนทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน จํานวน  70,000 บาท ) (แผนหน้าที 68)

งบลงทุน รวม 122,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.  จัดซือปัมแช่  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1  นิว จํานวน 3,200 บาท
เพือจัดซือปัมแช่  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1  นิว  สามารถสูบนําได้ไม่
น้อยกว่า  80  ลิตร/นาที  จํานวน  2  เครืองๆ  ละ  1,600  บาท  รวมเป็น
เงิน  3,200  บาท    เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึง
จัดซือตามราคาท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2
/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน  3,200  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) (แผนหน้าที 76)

จัดซือปัมแช่  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2  นิว จํานวน 7,800 บาท
เพือจัดซือปัมแช่  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2  นิว  สามารถสูบนําได้ไม่
น้อยกว่า  200  ลิตร/นาที  จํานวน  3  เครืองๆ  ละ  2,600  บาท  รวม
เป็นเงิน  7,800  บาท    เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงจัดซือตามราคาท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท
  0808.2/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน  7,800  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) (แผนหน้าที 76)
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือโม่ผสมปูน จํานวน 11,000 บาท
เพือจัดซือโม่ผสมปูน  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  135  ลิตร  จํานวน  1
  ตัว  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า  28  รอบ/นาที  มีมอเตอร์ไม่น้อย
กว่า  500  วัตต์   เนืองจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัด
ซือตามราคาท้องถิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2
/ว1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  2552  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  จํานวน  11,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) (แผนหน้าที 73)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีเป็นโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ของเทศบาลทีชํารุด เสียหาย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน จํานวน  30,000 บาท)
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  สําหรับใช้ในการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อ
เติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างทีทําให้ทีดิน สิงก่อสร้างมีมูลค่า
เพิมขึน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน จํานวน  70,000
 บาท)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,767,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,379,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,379,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.  โครงการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนประชาองอาจ  
(ฝังทิศตะวันตก)  หน้าโรงเรียนเชือจรูญวิทย์  บ้านสัน  หมู่ที  1

จํานวน 478,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนประชาองอาจ  ขนาดฝา
รางกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมความ
ยาว  448  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  จํานวน  478,800  บาท)  (แผนหน้าที  14)
2. โครงการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนไชยสิทธิ  (ทัง
สองฝัง)  บ้านชูชาติ  หมู่ที  7

จํานวน 698,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนไชยสิทธิ  (ทังสองฝัง)  
-  (ฝังทิศตะวันตก)  ขนาดฝารางกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  0.50
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมความยาว  244  เมตร  
-  (ฝังทิศตะวันออก)  ขนาดฝารางกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  0.50
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  รวมความยาว  163  เมตร
-  (ฝังทิศตะวันออก)  ขนาดฝารางกว้าง  0.70  เมตร  ยาว  0.50
  เมตร  หนา  0.12  เมตร  รวมความยาว  86  เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  จํานวน  698,000  บาท)  (แผน
หน้าที  14)
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3. โครงการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนหิรัญไพศาล  
(ฝังทิศตะวันออก)  ข้างโรงผลิตนําประปา  บ้านอาจสามารถ  หมู่ที  13

จํานวน 202,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลียนฝารางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนหิรัญไพศาล  (ฝังตะวันออก)  ขนาดฝา
รางกว้าง  0.40  เมตร  ยาว  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร รวมความ
ยาว  242  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  จํานวน  202,700  บาท)  (แผนหน้าที  15)

งบเงินอุดหนุน รวม 387,500 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 387,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 387,500 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา พร้อมสายดับ   ถนนสายสัมพันธ์  บ้านสัน  หมู่ที 1
                     ตังไว้     9,600     บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการ
ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนสายสัมพันธ์
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  36  เมตร  
    - โคมไฟสาธารณะ   2x36  วัตต์  จํานวน  2  ชุด  จํานวน  9,597.90
 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน ) (แผนหน้าที  33)
2. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา พร้อมสายดับ  ถนนสัตยาคุณอุทิศ  บ้านชูชาติ  หมู่ที 15
             ตังไว้     73,200      บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการ
ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนสัตยาคุณอุทิศ
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  50  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  2  เส้น  ระยะทาง  80  เมตร  
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  50  ตารางมิลลิเมตร  จํานวน  4
  เส้น  ระยะทาง  120  เมตร 
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  120  เมตร  
    - โคมไฟสาธารณะ   2x36  วัตต์  จํานวน  1
  ชุด  จํานวน  73,186.93 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ) (แผนหน้าที  34)
3. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา พร้อมสายดับ   ถนนสร้างแข้   บ้านสัน  หมู่ที  1
                          ตังไว้     221,100     บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการ
ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนสร้างแข้
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  50  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  2  เส้น  ระยะทาง  580  เมตร  
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  580  เมตร  
    - โคมไฟสาธารณะ   2x36  วัตต์  จํานวน  4
  ชุด  จํานวน  221,048.09 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ) (แผนหน้าที  35)
4. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตํา พร้อมสายดับ  ถนนราษฎรภิรมณ์  บ้านสัน  หมู่ที 13     ตัง
ไว้     83,600      บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออาจสามารถในการ
ขยายเขตไฟฟ้า  ถนนราษฎรภิรมณ์
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  50  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  2  เส้น  ระยะทาง  210  เมตร  
    - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด  25  ตาราง
มิลลิเมตร  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  210  เมตร  
    - โคมไฟสาธารณะ   2x36  วัตต์  จํานวน  2
  ชุด  จํานวน  83,541.32 บาท ตังจ่
ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน ) (แผนหน้าที  36)

วันทีพิมพ์ : 12/6/2560  14:25:12 หน้า : 25/33



งานบําบัดนําเสีย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมทีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ทีชํารุด
เสียหาย   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งาน
บําบัดนําเสีย   จํานวน   50,000 บาท)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธ์หน่วยงานจัดขึน”
สระบุศย์เกมส”์
ตังไว้ 60,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสระ
บุศย์เกมส์ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าเครืองแต่งกายของนักกีฬา,ค่าอาหาร
และเครืองดืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนที
จัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 60,000
 บาท ) (แผนหน้าที  43)
2. ค่าใช้จ่ายในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลทีจัด
ให้มีขึน”เทศบาลสัมพันธ”์ ตังไว้ 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอุปกรณ์
กีฬา ,ค่าเครืองแต่งกายของนักกีฬา, ค่าอาหารและเครืองดืม , ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภท
นี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 70,000 บาท ) (แผน
หน้าที  43)
3. โครงการอบรมผู้สูงอายุ ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม เช่น ค่าวัสดุจัดทํา
เอกสารทีเกียวข้อง, ค่าจัดสถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จํานวน 100,000 บาท ) (แผน
หน้าที  52) 
4. โครงการจัดงานวันเด็ก ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดทําเอกสารที
เกียวข้อง, ค่าจัดสถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ จํานวน 90,000 บาท ) (แผนหน้าที   52)
5. โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดทําเอกสารที
เกียวข้อง, ค่าจัดสถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ จํานวน 30,000 บาท ) (แผนหน้าที   42)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ตังไว้  10,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลโพนทองเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ประจําปี  2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ  จํานวน  10,000  บาท  (แผนหน้าที 46 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 545,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 545,000 บาท

1. โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดทําเอกสารที
เกียวข้อง, ค่าจัดสถานที,ค่าอาหารและเครืองดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 90,000 บาท ) (แผนหน้าที   56)
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ ตังไว้ 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างเหมา
มหรสพ , ค่าจ้างเวทีกลางค่าวัสดุจัดทําเอกสารทีเกียวข้อง, ค่าจัดสถาน
ที, ค่าเงินรางวัล, ค่าการจัดขบวนแห่ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล, ค่า
อาหาร ค่านําดืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินการและค่าใช้จ่าย
อืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  10,000
  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  150,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 160,000 บาท ) (แผนหน้าที  56)
3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตังไว้ 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างมหรสพ, ค่าจ้าง
เวทีกลาง, ค่าวัสดุจัดทําเอกสารทีเกียวข้อง, ค่าจัดสถานที, ค่าเงินรางวัลใน
การประกวดนางนพมาศ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนินการและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน จํานวน 250,000 บาท ) (แผนหน้าที   56)
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึนปีใหม่ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น จัดซือดอกไม้ ธูป
เทียน อาหารปินโต ปัจจัยและเครืองไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน จํานวน 10,000 บาท) (แผนหน้าที  58)
5. โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ตังไว้ 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงาน เช่น เครืองจตุปัจจัย
ไทยธรรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการดําเนิน
การและค่าใช้จ่ายอืนทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  จํานวน 35,000 บาท ) (แผนหน้าที  57)
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งบลงทุน รวม 660,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 450,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือรูปหล่อรูปเหมือนขุณมัณฑลานุการนายอําเภออาจสามารถคนแรก จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรูปหล่อรูปเหมือนขุนมัณฑลานุการนายอําเภออาจ
สามารถคนแรก  ขนาดเท่าของจริงเนือรูปหล่อทําจากวัสดุโลหะรม
ดํา  พร้อมติดตัง  รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลตําบลอาจสามารถกําหนด
ตามทีได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร  จํานวน  450,000  บาท  เนืองจาก
ไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซือตามราคาท้องถิน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.2/ว1989  ลงวัน
ที  22  มิถุนายน  2552    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน) (แผนหน้าที 26)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 210,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างฐานติดตังอนุสาวรีย์ขุนมัณฑลานุการนายอําเภออาจ
สามารถคนแรก

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฐานติดตังอนุสาวรีย์เจ้าเมืองอาจ
สามารถบริเวณหนองหูลิง  ขนาด
กว้าง  8.00  เมตร  ยาว  11.50  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลอาจ
สามารถกําหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน  จํานวน  210,000  บาท)  (แผนหน้าที 26 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 25,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจําปี  2559   ตัง
ไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด เพือใช้ในการจัดงานค่าเตรียมสถานที ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 10,000 บาท) (แผนหน้าที  57)

2. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยะมหาราช   ตังไว้  1,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการจัดงาน
รัฐพิธีวันปิยะมหาราช  เช่น  ค่าจัดสถานทีประดับดอกไม้  ค่าจัดจ้างทํา
พวงมาลา  ค่าเช่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,000 บาท) (แผน
หน้าที  58) 

3. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวันที  5  ธันวาคม  2559  ตังไว้  3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการจัดงาน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที  5
  ธันวาคม  2559  เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าเครืองไทยธรรม  ค่าจตุปัจจัย
ถวายพระ  ค่านําดืม  ค่าเช่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ใน
ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน  3,000
 บาท) (แผนหน้าที  58) 

4. อุดหนุนโครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในวันที  12  สิงหาคม  2559  ตังไว้   3,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการจัดงาน
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ใน
วันที  12  สิงหาคม  2559   เช่น  ค่าจัดสถานที  ค่าเครืองไทยธรรม  ค่า
จตุปัจจัยถวายพระ  ค่านําดืม  ค่าเช่าเครืองเสียงและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่
ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 3,000
 บาท) (แผนหน้าที  58) 

5. อุดหนุนโครงการจัดงานสมมานําคืนเพ็งเส็งประทีป ตังไว้  8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภออาจสามารถในการดําเนิน
งานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน จํานวน  8,000 บาท) (แผนหน้าที   57)
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เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
1. อุดหนุนงานประเพณีบุญเดือน 3 ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดอุบลบรทิพย์ใช้ในการจัดงาน เช่น ค่าจัด
เตรียมสถานที  ค่าอาหารเครืองดืม จ้างเหมาเครืองเสียงและค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน จํานวน 100,000 บาท) (แผนหน้าที   59)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ ตังไว้  50,000 บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและเครือง
ดืม, ค่าเบียเลียง,ค่าจัดทําใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ในโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 543 ลงวันที 23 มีนาคม 2550 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร จํานวน  50,000 บาท) (แผนหน้าที  50)
2. โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจัดอยู่ในประเภทนี ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร จํานวน 10,000 บาท) (แผนหน้าที  37)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
วัสดุการเกษตร 330100 ตังไว้  80,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ดินผสม แกลบหรือขี
เถ้า กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สปริงเกอร์ ตลอดจน
วัสดุการเกษตรอืน ๆ ทีจัดอยู่ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร จํานวน  80,000 บาท) (แผน
หน้าที   69)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสด ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  330,140  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  จํานวน  69,860  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
ตลาดสด จํานวน 400,000 บาท)   

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตําบลอาจสามารถ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 
จํานวน 70,000 บาท)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,453,750 บาท
งบกลาง รวม 8,453,750 บาท
งบกลาง รวม 8,453,750 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 968,310 บาท

1.1 สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลตามสัญญากู้เงิน เลขที 741/64/2553 ลงวันที 9
 กุมภาพันธ์ 2553 เพือก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล งวดที  6 เงินต้น
ทีต้องเสียดอกเบีย จํานวน 600,897.75 บาท เงินต้นทีไม่ต้องเสียดอก
เบีย จํานวน 268,948.28 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
1.2 สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้ ให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาลตามสัญญากู้เงิน เลขที 704/27/2553 ลงวันที 25
 มกราคม 2553 เพือถมดินพร้อมบดอัดปรับพืนที งวดที 7 จํานวนเงินต้น 
98,454.00 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง)

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 95,710 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียให้กับสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขที 741/64/2553 ลงวัน
ที 9 กุมภาพันธ์ 2553 เพือก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล งวด
ที 6 จํานวน  95,707.42 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาล
ตําบลอาจสามารถกรณีการประปามีรายได้ไม่เพียงพอหรือจําเป็นต้องปรับ
ปรุงกิจการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 1,200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,008,000 บาท
พือจ่ายเป็นเบียยังชีพสําหรับผูู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ทีมี
สิทธิได้รับเบียยังชีพผู้สงูอายุ  ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 4,008,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 870,400 บาท
พือจ่ายเป็นเบียยังชีพสําหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลอาจสามารถ  ทีมี
สิทธิได้รับเบียยังชีพสําหรับผู้พิการ             ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป จํานวน 870,400 บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง )

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ทีมีฐานะยากจนไม่มีใครดูแลหรือ
ไม่สามารถเลียงชีพได้ จํานวน  2 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง )

สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท
เพือใช้ในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนหรือกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าหรือหากไม่กระทําอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การตังเงินสํารองจ่ายตามความ
เหมาะสมไม่จํากัดวงเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 525,260 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจการจราจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์เครืองหมายจราจร เช่น ป้าย
ห้ามจอดวันคู่ - วันคี ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถจักรยานยนต์ป้ายห้าม
เลียวขวา ป้ายห้ามเลียวซ้าย ทินเนอร์ สีทาพืนถนนแปรงทาสี และวัสดุ
อุปกรณ์อืน ๆ ทีเกียวข้องกับกิจการจราจรทีประชาชนได้รับผลประโยชน์
โดยตรง ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 50,000 บาท
ตามกฎหมายจราจรทางบก (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 227,360 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทีปฏิบัติ
หน้าทีในสังกัดเทศบาลตําบลอาจสามารถ โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทัวไป และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  200,000
  บาท  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอุบลบรทิพย์  จํานวน  4  รายโดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้น  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  27,360  บาท  (ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง) 
3. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินเทศบาลตําบลอาจ
สามารถ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินของเทศบาล
ตําบลอาจสามารถ โดยเทศบาลต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของวงเงิน
ที สป.สช. สมทบ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง )
4. เงินสมทบสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน  37,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงในปีทีผ่าน
มา รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท  จํานวน  22,694,915.86 บาท  ยกเว้น
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทังนีไม่เกินเจ็ด
แสนห้าหมืนบาท ตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับการบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ลงวัน
ที 24 กรกฎาคม 2555 ประจําปี 2560 จํานวน 37,824.86 บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )
5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลอาจ
สามารถ จํานวน 100,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลอาจ
สามารถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ จํานวน 3 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง ใน
กรณีทีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง เสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง จํานวน 30,000 บาท )
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 494,070 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิน จํานวน 494,070 บาท โดยคํานวณตังจ่ายร้อยละ 2 ของประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 (ไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ 2560 จํานวน  24,703,500 บาท โดยถือปฏฺบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง จํานวน 494,070 บาท )
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