


 

เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
อ าเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลอาจสามารถ        
และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 51,067,130 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 51,067,130 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

        

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,950,640 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,685,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,399,030 

  แผนงานสาธารณสุข 4,529,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,976,430 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 702,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,495,400 

  แผนงานการเกษตร 100,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 350,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 10,879,330 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,067,130 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 

            อ าเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,067,130 บาท แยกเป็น     

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง         รวม    10,964,960 บาท           

งบกลาง        รวม    10,964,960 บาท   

งบกลาง        รวม    10,964,960 บาท  

ค่าช าระหนี้เงินกู้             จ านวน        596,120 บาท

 ส าหรับจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินกู้  ให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริม    

 กิจการเทศบาล  ตามสัญญากู้เงิน  เลขท่ี  1666/109/2559      

 ลงวันท่ี 10  สิงหาคม  2559 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู ้ลงวันท่ี 28   

 มกราคม  2564 เพื่อก่อสร้างถนน 4 สาย งวดท่ี 5 เงินต้น   

 จ านวน 596,119.80 บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

ค่าช าระดอกเบี้ย                จ านวน        112,480 บาท

 ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียให้กับส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ   

 เทศบาล ตามสัญญากู้เงินเลขท่ี 1666/109/2559 ลงวันท่ี 10    

 สิงหาคม 2559 และบันทึกต่อท้ายสัญญากู้ ลงวันท่ี 28 มกราคม    

 2564 เพื่อก่อสร้างก่อสร้างถนน 4 สาย งวดท่ี 5 จ านวน 112,479.31 บาท     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                    จ านวน         10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายปีในอัตราร้อยละ     

 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณท้ังปี ตามหนังสือกรมส่งเสริม    

 การปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวนัท่ี  24  ธันวาคม    

 2561 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)  
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา                  จ านวน          1,250,000    บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา    

 เทศบาลต าบลอาจสามารถกรณีการประปามีรายได้ไม่เพียงพอหรือ    

 จ าเป็นต้องปรับปรุงกิจการ ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     

 จ านวน 1,250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ                        จ านวน        5,192,400    บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล     

 อาจสามารถ ท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ    

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ     

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามหนังสือ     

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1430    

 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

 จ านวน 5,192,400 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

เบี้ยยังชีพความพิการ                       จ านวน      1,809,600   บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพส าหรับผู้พิการในเขตเทศบาลต าบล     

 อาจสามารถ ท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพส าหรับผู้พิการ       

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย     

 เบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553     

 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด     

 ท่ี มท 0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,809,600 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       จ านวน          24,000     บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่ีมีฐานะยากจน ไม่มีใครดูแล    

 หรือไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง     

 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน    

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  24,000  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง )      
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เงินส ารองจ่าย                            จ านวน       355,630 บาท

 เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนหรือกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์    

 ไว้ล่วงหน้าหรือหากไม่กระท าอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ    

 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน การตั้งเงินส ารองจ่าย    

 ตามความเหมาะสมไม่จ ากัดวงเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 355,630 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน                   

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า              จ านวน       319,100 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า นายถิลบาล สารคาญ      

 และนายถวิล  คล้ายหนองสรวง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 จ านวน 319,100 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.)  จ านวน       862,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท้องถิ่น 

 จ านวน 862,000 บาท โดยค านวณต้ังจ่ายร้อยละ 3 ของประมาณการ    

 รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (ไมร่วมรายได้จาก   

 พันธบัตรเงินกู ้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน    

 ทุกประเภท) ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 จ านวน 28,733,150 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย   

 ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  861,994.50  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)    

"  
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                 จ านวน        246,060 บาท     

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง             

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยค านวณ           

ต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่               

พนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ                   

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 218,700 บาท        

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง    

 ตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ ในสังกัด     

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 5    

 ของเงินค่าจ้างท่ีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้น   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  27,360  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบลอาจสามารถ   จ านวน      110,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น     

 ของเทศบาลต าบลอาจสามารถ โดยเทศบาลต้องสมทบ     

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินท่ี สป.สช. สมทบ       

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 110,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

เงินสมทบสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย            จ านวน        37,570 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย     

 โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริง    

 ในปีท่ีผ่านมา รับจริงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ไม่รวมเงินกู ้     

 เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท จ านวน   

 22,538,353.72  บาท  ท้ังนี้ไม่เกนิเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท     

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง    

 ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบ ารุงสมาคม พ.ศ. 2555 จ านวน    

 37,563.92  บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้        

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)  

"            
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เงินช่วยพิเศษ                  

เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน          จ านวน         40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน 3 เท่าของเงินเดือน     

 หรือค่าจ้างในกรณีท่ีพนักงานเทศบาล เสียชีวิตในระหว่าง     

 รับราชการ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)       

  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารท่ัวไป        รวม   11,329,740 บาท   

งบบุคลากร        รวม     8,725,140 บาท           

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม     2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                จ านวน       695,520 บาท    

 -เงินเดือน/ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี 210100  จ านวน  331,200 บาท   

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของนายกเทศมนตรี     

 ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 331,200 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

- เงินเดือน/ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี  210100      

 จ านวน 364,320 บาท          

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนของรองนายกเทศมนตรี   

 จ านวน 2 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 364,320 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                  จ านวน      120,000 บาท

 - 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) 
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- 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) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก            จ านวน      120,000   บาท     

- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี 210300 จ านวน 48,000 บาท    

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของนายกเทศมนตรี    

  ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 48,000 บาท    

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

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)   

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี               

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      จ านวน       198,720 บาท    

- เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 210400 จ านวน 115,920 บาท       

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 อัตรา      

 ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 115,920 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

-  เงินเดือน/ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 210400 จ านวน 82,800 บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 อัตรา    

  ค านวณไว้ 12 เดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 82,800 บาท   

  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)    
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา        

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      จ านวน      1,490,400 บาท     

- ค่าตอบแทน/ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภา

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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล 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) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม    6,100,500 บาท  

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน              จ านวน    5,323,500 บาท        

 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 220100 จ านวน 5,323,500 บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล    

 รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    

 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

 จพง.ทะเบียน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการเกษตร นักจัดการ    

 งานท่ัวไป และต าแหน่งอื่นในสังกัดส านักปลัดเทศบาล ตามต าแหน่ง    

 และอัตราท่ี กท. ก าหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 5,323,500 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน             จ านวน      205,200 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานเทศบาลของปลัดเทศบาล      

 และเงินเพิ่มพิเศษนิติกรช านาญการพิเศษ        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 205,200 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)            

เงินประจ าต าแหน่ง             จ านวน     271,200 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล    

 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวน้าฝ่ายอ านวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง    

 นิติกร ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 271,200 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน     288,600 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน     

 จ้างท่ัวไป ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  288,600  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง               จ านวน       12,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างท่ัวไป     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 12,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

งบด าเนินงาน        รวม   2,604,600 บาท

ค่าตอบแทน        รวม      299,600 บาท    

- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน      90,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

 กับรายการนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 90,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าเบี้ยประชุม                 จ านวน        30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล    

 ท าหน้าท่ีตรวจรายงานการประชุม หรือกรรมการอื่นๆ ท่ีระเบียบ    

 ก าหนดให้จ่าย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 30,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน       15,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน    

 เทศบาลและลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

 ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ตามระเบียบฯ        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

ค่าเช่าบ้าน               จ านวน         72,000   บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน    

 ได้ตามระเบียบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 72,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
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เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร                   

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า              จ านวน       92,600 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล     

 และลูกจ้างประจ าตามระเบียบฯ         

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 92,600 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าใช้สอย            รวม    1,040,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                   

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่         จ านวน       90,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ      

 ในอ านาจหน้าท่ีเทศบาลในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าป้าย      

 การจัดท าวารสารหรือจัดท าส่ิงพิมพ์ต่างๆ        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 90,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป)  

- ค่าจ้างเหมาบริการทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทางราชการ      จ านวน      90,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้าปกหนังสือต่าง ๆ , ค่าหนังสือพิมพ์ ,วารสารท้องถิ่น,   

 ค่าจัดพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ ,ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าบรรจุน้ ายาเคมี   

 ถังดับเพลิง ค่าระวางบรรทุกส่ิงของหรือทรัพย์สินของทางราชการ    

 ตามความจ าเป็น และรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 90,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)   

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน      จ านวน      150,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ส.ท.ท. และค่าลงทะเบียน    

 ในการฝึกอบรมต่างๆ ต้ังจากเงินรายได้ จ านวน 150,000  บาท     

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     
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- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา             

ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล      จ านวน        30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน ตามโครงการป้องกนั    

 และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อบ าบัดฟื้นฟู    

 ผู้ติดยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู    

 จากการติดยาเสพติดต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000  บาท    

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ               จ านวน       70,000 บาท

 1. ค่าเลี้ยงรับรอง  ต้ังไว ้40,000  บาท       

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองต้อนรับคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน    

 เย่ียมชมและศึกษาดูงาน รวมถึงค่าของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่    

 ในประเภทนี้ โดยต้ังจ่ายในอัตราไม่เกิน  ร้อยละ 1 ของรายรับจริง    

 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินจ่ายขาด    

 เงินสะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     

 ท่ี มท 0808.4/ ว 2381  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  2548      

 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง      

 และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119     

 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 40,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล     ต้ังไว ้30,000 บาท     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองสมาชิกสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ    

 หรืออนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ     

 หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง    

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน      

 หรือรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

 ท่ี มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 และหนังสือ   

 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค  (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม  2561     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                     

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล                

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง        จ านวน     130,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเช่าท่ีพัก, ค่าพาหนะ,    

 และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555   

 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

 จ านวน 130,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)  

- ค่าพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย        จ านวน       10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย            

เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ  ของเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้        

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว1284 ลงวันท่ี 10             

พฤศจิกายน 2530 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000  บาท       

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป) 

-โครงการจัดงานวันเทศบาล         จ านวน      10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น อาหารและ เครื่องด่ืม           

ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ               

ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย            

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา           

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8        

หน้า 16 ข้อ 2 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000  บาท                 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

- โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถ่ินอ าเภออาจสามารถ           จ านวน     10,000 บาท
 เพื่อจ่ายโครงการจดัตั้งศนูย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน    

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ าเภออาจสามารถประจ าปีงบประมาณ    

 พ.ศ. 2565  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย    

 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่    

 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)     

 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   หน้า  37  ข้อ  11  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้จ านวน 10,000 บาท   

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 
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- โครงการจิตอาสา "เราท า ความดี ด้วยหัวใจ”         จ านวน    20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จิตอาสา “เราท า ความดี ด้วยหัวใจ”  

 เช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    

 ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา    

 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 16 ข้อ 3   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

- โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลอาจสามารถ จ านวน  130,000   บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ    

 ประจ าเทศบาลต าบลอาจสามารถ เช่น อาหาร เครื่องด่ืม ค่าจัดเตรียมสถานท่ี    

 ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  

 มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  

 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี  5  หน้า 37 ข้อ 10  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 130,000  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)     

      

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/                      

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง                       จ านวน    220,000     บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาฯ เช่น ค่าท่ีพัก,ค่าพาหนะ,    

 ค่าวิทยากร,ค่าสถานท่ีหรือค่าเช่าห้องอบรม, ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,     

 ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    

 ในโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย    

 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น    

 พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8   

 หน้า 16  ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ 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 ทะเบียนราษฎร์     

 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) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่         จ านวน      80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,ค่าน้ ามันหล่อล่ืน,  

 น้ ามันเครื่อง และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 80,000  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่          จ านวน      20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน  

 โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัด     

 ส าหรับเขียนป้ายและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000  บาท       

 (ปรากฏในแผนบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)        

วัสดุคอมพิวเตอร์          จ านวน      70,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล     

 กระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์และวัสดุอื่น     

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ค่าสาธารณูปโภค             รวม    775,000 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)  
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- ค่าบริการไปรษณีย์          จ านวน      50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากรส าหรับส่งจดหมายราชการ           

และค่าธรรมเนียมการส่งจดหมายราชการประเภทลงทะเบียน             

ลงทะเบียนตอบรับ ค่าธรรมเนียมส่งจดหมายด่วนพิเศษ             

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท          

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        จ านวน    120,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hispeed Internet)   

 ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าเทเล็กซ์ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร     

 ค่าส่ือสารอื่นๆ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 120,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

 

งานบริหารงานคลัง       รวม     3,520,900 บาท  

งบบุคลากร        รวม     2,678,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     2,678,300 บาท      

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน                     จ านวน     1,517,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   

 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกอง จพง.พัสดุ นักวิชการจัดเก็บรายได้     

 และต าแหน่งอื่นในสังกัดกองคลังตามท่ี ก.ท.ก าหนด       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,517,500 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       332,800 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ าสังกัดกองคลัง       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 332,800 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
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- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            จ านวน       786,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป สังกัดกองคลัง      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 786,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)   

งบด าเนินงาน        รวม      762,800 บาท

ค่าตอบแทน        รวม      182,800 บาท     

- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน       80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ /เจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการ    

 ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด    

 และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 80,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)   

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จ านวน        20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน    

 ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน    

 นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)  

- ค่าเช่าบ้าน              จ านวน         70,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า    

 ตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 70,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า          จ านวน         12,800 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล     

 และลูกจ้างประจ าตามสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  12,800 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 
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ค่าใช้สอย        รวม       375,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                   

- ค่าจ้างเหมาบริการ              จ านวน         60,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น    

 ท่ีอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 60,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด)            จ านวน         95,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ (ตลาดสด) ค่าเช่าท่ีราชพัสดุ     

 ค่าเช่าห้องแถวกรมธนารักษ ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการนี ้   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 95,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด กรมธนารักษ์               จ านวน  20,000    บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเบ้ียประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดกรมธนารักษ์     

 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)   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                      

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           จ านวน    50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล    

 และลูกจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555    

 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) 
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- 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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษต่างๆ น้ าด่ืม ดินสอ ปากกา ตรายาง    

 ใบเสร็จรับเงินใบอนุญาต แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเย็บกระดาษ     

 พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายช่ือส านักงาน     

 หรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้    

 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 เทปบันทึกข้อมูล    

 กระดาษต่อเนื่อง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ ์และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ใน   

 ประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) 
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งบลงทุน                      รวม      79,800 บาท   

ค่าครุภัณฑ์             รวม      79,800 บาท    

- ครุภัณฑ์ส านักงาน      

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน           จ านวน       35,400     บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 6 ตู้          

ราคาตู้ละ 5,900 บาท เป็นเงิน 35,400 บาท                  

มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน                          

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                  

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์                          

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 35,400  บาท                 

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) 

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              

รถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา        จ านวน        44,400     บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซ ีแบบเกียร์ธรรมดา   

 จ านวน 1 คัน  เป็นเงิน 44,400 บาท       

 เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์        

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  44,400 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)      

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน        รวม       100,000 บาท   

งบบุคลากร           รวม       100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          รวม       100,000 บาท    

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน             จ านวน        100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ต าแหน่งนักวิชาการ     

 ตรวจสอบภายใน พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

 จ านวน 100,000  บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)      
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        รวม    1,635,300 บาท   

งบบุคลากร          รวม      910,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม      910,300 บาท     

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน            จ านวน      433,300 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย จพง.ป้องกัน    

 และต าแหน่งอื่นในสังกัดส านักปลัดเทศบาล ตามต าแหน่งและอัตราท่ี   

 ก.ท. ก าหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

 จ านวน  433,300 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า              จ านวน      279,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

 จ านวน  279,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน    

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน      198,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 198,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)    

งบด าเนินงาน          รวม      675,000 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     

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

- ค่าเช่าบ้าน                จ านวน        36,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน    

 ได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 36,000 บาท     
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ค่าใช้สอย          รวม      335,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                            

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ             จ านวน       135,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ    

 ค่าบรรจุน้ ายาเคมีถังดับเพลิง, ค่าระวางบรรทุกส่ิงของหรือทรัพย์สิน    

 ของทางราชการตามความจ าเป็น และรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 135,000 บาท       
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)    

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ                     

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        จ านวน       30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี ้ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเช่าท่ีพัก,ค่าพาหนะ,     

 และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้         

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   

 ไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)   

  พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  

- โครงการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาล                จ านวน       50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์    

 และเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องด่ืมค่าป่วยการ    

 อปพร. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้        

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    

 การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร    

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 13 ข้อ 1  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท       
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร    จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและ    

 เครื่องด่ืม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น    

 ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย    

 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557   

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขฉบบัท่ี 8 หน้า 9 ข้อ 1   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 20,000 บาท       
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน     100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล    

 ท่ีช ารุดเสียหาย ได้แก ่ เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ,เก้าอี้,   

 เครื่องโทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์ส่วนกลาง,เครื่องขยายเสียง,   

 รถดับเพลิง, เรือของเทศบาล ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

 จ านวน 100,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)         

ค่าวัสดุ                   รวม     294,000 บาท     

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ              จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่นไฟฉาย สปอร์ตไลส์,     

 อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน, โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน,      

 หม้อแปลงไฟฟ้า, ล าโพง, ไมโครโฟน,เครื่องสัญญาณเตือนภัยและ    

 วัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท   

 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน        50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน ของรถจักรยานยนต์   

 รถยนต์ รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ า และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000  บาท       
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่      จ านวน      100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์,     

 ค่าน้ ามันหล่อล่ืน ,น้ ามันเครื่อง และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 100,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย       จ านวน       24,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ จ านวน 15 ชุด    

 ราคาชุดละ 1,600 บาท ประกอบด้วย เส้ือ กางเกง เข็มขัด หมวก รองเท้า    

 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของ อปพร. ตามระเบียบกระทรวง    

 มหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับท่ี 2)     

 พ.ศ. 2549 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 24,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)     

- วัสดุเคร่ืองดับเพลิง       จ านวน      100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง, สายส่งน้ าดับเพลิง,    

 แม่แรง , ฆ้อนปอนด ์, ฆ้อนตีตะป ูและวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000 บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)    

งบลงทุน          รวม       50,000 บาท   

ค่าครุภัณฑ์           รวม       50,000 บาท    

- ครุภัณฑ์อื่น              

    หัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้ามปืน                        จ านวน       50,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงชนิดด้ามปืน จ านวน 2 ตัว      

 ราคาตัวละ 25,000 บาท  เป็นเงิน 50,000 บาท         

 สามารถปรับปริมาณน้ าได้ 4 ระดับ เพื่อใช้ต่อเข้ากับสายส่งน้ า    

 ดับเพลิงได้ 2 แบบ ท้ังแบบข้อต่อเกลียว และแบบข้อต่อสวมเร็ว   

 เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22     

 มิถุนายน 2552 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   

 หน้า 46 ข้อท่ี  1 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 50,000 บาท    
 (ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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งานจราจร        รวม       50,000 บาท  

งบด าเนินงาน        รวม       50,000 บาท   

ค่าวัสดุ                  รวม       50,000 บาท     

- วัสดุจราจร              จ านวน       50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องหมายจราจร เช่น    

 ป้ายห้ามจอดวันคู่ - วันค่ี กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ    

 สัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงกั้นจราจร กระจกโค้งมน กระบองไฟ      

 ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถจักรยานยนต์ ป้ายห้ามเล้ียวขวา     

 ป้ายห้ามเล้ียวซ้าย ทินเนอร ์สีทาพื้นถนนแปรงทาสี และวัสดุ     

 อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการจราจรท่ีประชาชนได้รับ    

 ผลประโยชน์โดยตรง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร)  

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา     รวม   1,824,200 บาท   

งบบุคลากร        รวม   1,603,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม   1,603,200 บาท     

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน                    จ านวน      768,000 บาท      

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ    

 กองการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครู ตามต าแหน่งและอัตราท่ี ก.ท.     

 ก าหนดและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 530,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ต าแหน่งครู ตามต าแหน่ง    

 และอัตราท่ี กท.ก าหนด และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 238,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  
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- เงินประจ าต าแหน่ง       จ านวน        28,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 28,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน      711,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป     

 และพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ      

 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์และเงินปรับปรุงเงินเดือน   

 ประจ าปี สังกัดกองการศึกษา ตามระเบียบและอัตราท่ี ก.ท. ก าหนด    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 260,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

 ผู้มีทักษะ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ตามระเบียบและ    

 อัตราท่ี ก.ท.ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  451,200 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน       96,000 บาท

 เพี่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ   

 ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

 วัดอุบลบรทิพย์  ตามต าแหน่งและระเบียบท่ี ก.ท.ก าหนด      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 96,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

งบด าเนินงาน          รวม      155,000 บาท

ค่าตอบแทน          รวม       35,000 บาท  

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                จ านวน        10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล    

 และลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณี    

 จ าเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน   

 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

"            
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                    

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า  จ านวน         25,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    

 ท่ีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ก าหนด        

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 25,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

ค่าใช้สอย           รวม        45,000 บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                    

- ค่าจ้างเหมาบริการ       จ านวน         10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง     

 ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาเผยแพร่     

 ค่าติดต้ังไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                               

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล   จ านวน         35,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล    

 และพนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าเช่าท่ีพัก,    

 ค่าพาหนะเดินทาง , และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ประเภทนี้       

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ    

 เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555       

 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  35,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ                   รวม       75,000 บาท      

-  วัสดุส านักงาน              จ านวน        20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษต่าง ๆ ดินสอ ปากกา ตรายาง    

 ใบเสร็จรับเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แบบพิมพ์ต่างๆ     

 เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด      

 แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ     

 และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้          

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกับการศึกษา) 

- วัสดุงานบ้านงานครัว             จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด     

 น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี ้    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 20,000 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       15,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก    

 เทปบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง, แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ,์    

 เม้าท์, หมึกคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 15,000  บาท        

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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งบลงทุน        รวม       66,000 บาท  

ค่าครุภัณฑ์        รวม       66,000 บาท    

- ครุภัณฑ์ส านักงาน                  

1. เก้าอี้เอนกประสงค์                   จ านวน       21,000 บาท

 เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว ราคาตัวละ 420 บาท    

 เป็นเงิน 21,000 บาท          

 ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ขาท าด้วยเหล็ก ท่ีนั่งและพนักพงิ     

 ท าด้วยฟอร์ไมก้า เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

 ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 21,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)    

2. ชั้นเก็บของเล่นเอนกประสงค์             จ านวน        10,800 บาท

 เพื่อจัดซื้อช้ันเก็บของเล่นเอนกประสงค์ จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ    

 1,800 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท         

 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 804 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 78 ซม.      

 ลึกไม่น้อยกว่า 28 ซม. ท าด้วยไม้       

 เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22     

 มิถุนายน 2552 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,800 บาท    

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

2. ชั้นวางหนังสือ             จ านวน       10,800 บาท

 เพื่อจัดซื้อช้ันวางหนังสือ จ านวน 6 อัน ราคาอันละ 1,800 บาท    

 เป็นเงิน 10,800 บาท         

 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 37 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม.      

 สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

 จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      

 ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 10,800 บาท      

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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3. โต๊ะเอนกประสงค์             จ านวน        10,500 บาท

 เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จ านวน 6 ตัว ราคาตัวละ 1,750 บาท    

 เป็นเงิน 10,500 บาท           

 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 74 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 150 ซม.      

 สูงไม่น้อยกว่า 74 ซม. พื้นบุด้วยเมลามีน โครงขาเหล็กพับได้     

 ผลิตจากเหล็กแป็บ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว เหล็กหนา     

 ไม่น้อยกว่า 0.9 มิลเมตร เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน    

 ครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

 ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,500 บาท      

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)     

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 

1. เตาแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมหม้อต้ม          จ านวน         9,500 บาท

 เพื่อจัดซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมหม้อต้ม จ านวน  5 ชุด      

 ราคาชุดละ 1,900 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท        

 มีก าลังไฟสูงสุดไม่ต่ ากว่า 1900 วัตต์ ควบคุมด้วยระบบสัมผัส     

 หน้าจอแสดงผลแบบ  LED ต้ังความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ    

  ต้ังเวลาท างานได้ไม่น้อยกว่า 150 นาที พื้นผิวกระจกเซรามิคไร้รอยต่อ  

 เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น   

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22    

 มิถุนายน 2552 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 9,500 บาท    

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)     

2. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร        จ านวน         3,400 บาท

 เพื่อจัดซื้อหม้อหุงข้าไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร   

 จ านวน  2 ใบ ราคาใบละ  1,700 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท     

 เป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอล หุงข้าวได้ทุกประเภท     

 เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคา    

 ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989    

 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 3,400 บาท   

 (ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)    
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม    6,469,200 บาท  

งบด าเนินงาน           รวม    2,386,800 บาท 

ค่าใช้สอย           รวม       422,690 บาท 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                     

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย ์     จ านวน         59,890 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

 สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ จ านวน 53 คน     

 ส าหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ200 บาท/ปี      

 ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ป ี      

 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ป ี      

 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ป ี    

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนนักเรียน 53 คน     

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924    

 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ     

 จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา    

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)      

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5     

 หน้า 24 ข้อ 4 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 59,890  บาท     

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ (จัดการเรียนการสอนรายหัว)  จ านวน       90,100 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ส าหรับจ่ายเป็น    

 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 จ านวน  53  คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท  ตามหนังสือกระทรวง   

 มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม    

 พ.ศ. 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับ   

 เงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ    

 บริหารส่วนต าบล) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ   

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5     

 หน้า 24 ข้อ 5 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 90,100  บาท     

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)   

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา            

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ (อาหารกลางวัน)      จ านวน     272,700    บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

 สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน   

 นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 53 คน      

 ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน รวม 245 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564    

 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนนุท่ัวไป   

 ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)      

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 272,685  บาท       

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  
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ค่าวัสดุ         รวม     1,964,110 บาท      

- วัสดุงานบ้านงานครัว             จ านวน      1,964,110 บาท

 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา    

 เด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ จ านวน 53  คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260  วัน    

 เป็นเงินจ านวน 101,558.60 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ    

 กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 

 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า    

 งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา     

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ    

 พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)     

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ    

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 101,558.60  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา)  

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล    

 เมืองอาจสามารถ จ านวน 972  คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน      

 เป็นเงินจ านวน 1,862,546.40 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

 ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564    

 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน    

 อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การ    

 บริหารส่วนต าบล) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,862,546.40 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน        รวม    4,082,400 บาท  

เงินอุดหนุน        รวม    4,082,400 บาท  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     

-  เงินอุดหนุนโรงเรียนอนบุาลเมืองอาจสามารถ          จ านวน     4,082,400 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ      

 เป็นค่าอาหารกลางวันในแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล     

 เมืองอาจสามารถ จ านวน 972 คน ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน

 จ านวน  200 วัน  จ านวน 4,082,400  บาท โดยถือปฏิบัติตาม    

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924      

 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท า   

 งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ด้านการศึกษาของ    

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล)      

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  4,082,400  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 า   

 หมู่บ้าน เป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านท้ัง 5 หมู่บ้านๆละ     

 1 ฉบับต่อวัน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข     รวม     4,264,000 บาท   

งบบุคลากร        รวม     3,204,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     3,204,500 บาท     

-  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน          จ านวน        670,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ประกอบด้วย ผอ.กองสาธารณสุข    

 นักบริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขและต าแหน่งอื่น    

 ตามต าแหน่งและอัตราท่ี กท. ก าหนดและเงินปรับปรุง เงินเดือน   

 ประจ าปี ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 670,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

-  เงินประจ าต าแหน่ง              จ านวน         28,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  

 (อ านวยการ ระดับต้น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 28,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)    

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า              จ านวน        313,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเงินปรับปรุงเงินเดือน   

 ประจ าปี ในสังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม       

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 313,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             จ านวน   2,091,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป     

 สังกัดกอง สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 2,091,500 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)      

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จ านวน       102,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ    

 และพนักงานจ้างท่ัวไป ท่ีสังกัดกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 102,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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งบด าเนินงาน              รวม     864,500 บาท

ค่าตอบแทน              รวม     113,200 บาท     

- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน        43,200 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้น าการออกก าลังกายและค่าใช้จ่ายอื่น    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 43,200 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน         70,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนท าการนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล    

 และลูกจ้างท่ีได้รับค าส่ังต้ังแต่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     

 ในกรณีจ าเป็น และเร่งด่วนตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่    

 ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 70,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

ค่าใช้สอย             รวม       71,300 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                   

- ค่าจ้างเหมาบริการ         จ านวน         1,300 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรายปีของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลอาจสามารถ    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,300 บาท        

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                                     

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล         จ านวน     20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล    

 และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะและรายจ่ายอื่น   

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย   

 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง   

 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม           จ านวน    50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์   

 ท่ีช ารุดเสียหาย บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ ๆ เช่น รถยนต์     

 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตลอดจนการซ่อมแซมอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

ค่าวัสดุ                รวม    680,000 บาท     

-  วัสดุส านักงาน           จ านวน      30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด    

 คลิป ลวดเสียบกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ     

 ตะแกรงวางเอกสาร น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายช่ือและ    

 วัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 30,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารสุข)  

-  วัสดุงานบ้านงานครัว         จ านวน     180,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุบริโภค เช่น ไม้กวาด      

 ไม้กวาดทางมะพร้าว เข่ง มีด น้ ายาท าความสะอาดต่างๆ      

 และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 จ านวน 180,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

-  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน        50,000  บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์บรรทุกขยะ    

 และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

 จ านวน 50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

-  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ านวน      300,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันหล่อล่ืน น้ ามันเครื่อง     

 แก๊สหุงต้ม และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 จ านวน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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-  วัสดุเคร่ืองแต่งกาย               จ านวน     120,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับพนักงานรักษา    

 ความสะอาด เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ผ้าปิดจมูก    

 และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้         

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 120,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

งบเงินอุดหนุน          รวม      195,000 บาท     

เงินอุดหนุน          รวม      195,000 บาท      

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                              

-   โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ     จ านวน     20,000 บาท

 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอาจสามารถ ตามโครงการบริหารจัดการ    

 แบบบูรณาการกรณีผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุ ประจ าปีงบประมาณ    

 พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้าย      

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าระงับเหตุ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม     

 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5     

 หน้า 22 ข้อ 7  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 20,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                          

1. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกุมารี บ้านสั้น หมู่ที่ 1     จ านวน          5,000 บาท
 อุดหนุน อสม. บ้านสั้น หมูท่ี 1 ต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ                                                          

 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

 สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย   

 รณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อ ชุดทดสอบสารไอโอดีน เอกสาร  

 ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม      

 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 14      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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2. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           

สยามบรมราชกุมารี บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15         จ านวน       7,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมูท่ี 15  ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ     

 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

 สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบ    

 สารไอโอดีนเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่าง   

 และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 26     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 7,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

3. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          

สยามบรมราชกุมารี บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7           จ านวน 4,600 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมูท่ี 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ     

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ   

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร   

 ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ   

 เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ข้อ 18    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 4,600 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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4. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          

สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12        จ านวน      5,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมูท่ี 12  ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ     

 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

 สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสาร   

 ไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่างและ  

 เครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ข้อ 20     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

5. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         

สยามบรมราชกุมารี บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13    จ านวน          7,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมูท่ี 13  ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ    

 ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

 สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าจัดซื้อชุดทดสอบ    

 สารไอโอดีน เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อเกลือไอโอดีน ค่าอาหารว่าง   

 และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 24    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 7,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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6. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ              

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7       จ านวน     10,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7  ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ     

 ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ   

 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง    

 และเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 100 ข้อ 17    

  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

7. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ              

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13            จ านวน 6,500 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13  ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

 ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงค์เธอ    

 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง    

 และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 23    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

8. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ             

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15          จ านวน    6,500     บาท
 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ  หมู่ที่ 15 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ      

 ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ    

 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค ์แผ่นพับ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง                                    

 และเครื่องด่ืมรณรงค ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนา   

 ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 25  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 6,500 บาท   

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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9.  โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ                   

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12        จ านวน   10,000   บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12  ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ   

 พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง    

 และเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101  ข้อ 19    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ              

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ บ้านสั้น หมู่ที่ 1             จ านวน   10,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านส้ัน หมู่ท่ี 1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอ  

 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายรณรงค์ แผ่นพับ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง    

 และเครื่องด่ืม ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 13   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 10,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

11. โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจใส่ใจสุขภาพ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7       จ านวน     15,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู ่7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมใจใส่ใจสุขภาพ    

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม    

 ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 3  

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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12. โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15        จ านวน    15,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู ่15 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2565  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 ท่ีเกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง  

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 9 ข้อ 5  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท   

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

13. โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13       จ านวน    15,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมู ่13 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ   

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2565   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 8 ข้อ 4  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 15,000 บาท  

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

14. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม            

บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15          จ านวน 6,500 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15  ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า     

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและ  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 103 ข้อ 27       

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
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15.  โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม          

บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7           จ านวน        5,400 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า     

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 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)  

16.  โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม          

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12       จ านวน          5,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ    

 จ. ร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า      

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2565      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมและ   

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 101 ข้อ 21     

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 5,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  

17.  โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสั้น หมู่ที่ 1  จ านวน  5,000  บาท
 อุดหนุน อสม. บ้านสั้น หมู่ที่ 1 ต าบลอาจสามารถ  อ าเภออาจสามารถ     

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า     

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมและ     

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 99 ข้อ 15      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 5,000 บาท        

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)  
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18. โครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม                   

บ้านอาจสามารถ  หมู่ที่ 13      จ านวน         6,500 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ    

 จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาณสมเด็จย่า      

 ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมและ   

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 102 ข้อ 22      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,500 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 

19. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสุขภาพ บ้านสั้น หมู่ที่ 1  จ านวน        15,000 บาท

 อุดหนุน อสม. บ้านส้ัน หมู ่1 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ     

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสุขภาพ     

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารส าหรับเด็ก     

 0-5 ปี ค่าอาหาร, อาหารว่าง และค่าเครื่องด่ืมในวันจัดกิจกรรม    

 พัฒนาหมู่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 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  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 จ านวน        15,000 บาท
 อุดหนุน อสม. บ้านโนนสะอาด หมู่ 12 ต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ    

 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการหมู่บ้านสุขภาพดี วิถีพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2565  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เสื่อปูโยคะ อุปกรณ์ท าน้ าหมักชีวภาพ   

 ค่าวัสดุในการตรวจหาสารพิษ  อาหารว่าง ผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม    

 ค่าป้ายโครงการ พันธุ์ผักชนิดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง     

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (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      265,000 บาท   

งบด าเนินงาน            รวม      265,000 บาท   

ค่าใช้สอย            รวม      135,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                      

1. โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก        จ านวน       10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค    

 เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าส่ือส่ิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืมวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ   

 และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา   

 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 12 ข้อ 1   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  10,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

2. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ      จ านวน        10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ เช่น ค่าวัสดุ    

 ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม     

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย    

 ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 12 ข้อ 3    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน  10,000  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 อาหารว่างและเครื่องด่ืม    

 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน   

 โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้        

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   

 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 10 ข้อ 1   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 60,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

4.  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน         

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  จ านวน  35,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดท าป้าย  

 รณรงค์  ค่าจัดซื้อวัคซีน ยาท าหมัน และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการ    

 ด าเนินการ รวมตลอดท้ังค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้       

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    

 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา    

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย    

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0801.5/ว 0120ลงวันท่ี 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) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 12 ข้อ 4  

 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 และค่าใช้จ่ายอื่น   

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   

 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม   

 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 12 ข้อ 2    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)  

ค่าวัสดุ                รวม     130,000 บาท     

-  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         จ านวน     130,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่นยาฆ่าแมลง  

 ทรายอะเบท น้ ายาเคมีก าจัดยุง น้ ายาก าจัดแมลงวัน วัคซีนป้องกนั    

 โรคไข้หวัดนก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคปาก    

 และเท้าเปื่อยในโค กระบือ สุกร รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อื่น   

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 130,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและประปา             รวม     456,430 บาท   

งบเงินอุดหนุน              รวม     456,430 บาท   

เงินอุดหนุน              รวม     456,430 บาท     

-  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                  

1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนผดุงวิทยา บ.ชูชาติ ม.7         

(ทางไปเตาเผาขยะ)          จ านวน     106,300 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนผดุงวิทยา    

 บ.ชูขาติ ม. 7 (ทางไปเตาเผาขยะ) จ านวน 106,300 บาท      

 -เสา 8 เมตร จ านวน 7 ต้น เสา 12 เมตร จ านวน 1 ต้น     

 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น    

 ระยะทาง 210 เมตร         

 -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น   

 ระยะทาง 210 เมตร         

 -โคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ จ านวน 3 ชุด       

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 แก้ไขครั้งท่ี 1  

 หน้า 4 ข้อ 1  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 106,300 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าและประปา)     

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตดัจ่ายเพื่อแบ่งโหลดการใช้ไฟ บ้านอาจสามารถ ม.13   จ านวน   6,800 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     

 ตัดจ่ายเพื่อแบ่งโหลดการใช้ไฟ บ้านอาจสามารถ ม.13จ านวน 6,800 บาท   

 - ชุดโฟโต้สวิทตช์ ขนาด 30 แอมป์ 230 โวลท์ จ านวน 1 ชุด      

 ชุดสวิตซ์แรงต่ าพิกัด 400 แอมป์ 500 โวลท์ จ านวน 1 ชุด      

 ฟิวส์แรงต่ า ขนาด 50 แอมป์ จ านวน 1 ชุด       

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5       

 หน้า 15 ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 6,800 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา) 
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3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล 3 บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15   จ านวน     343,330 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ      

 ถนนเทศบาล 3 บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15 จ านวน 343,330 บาท     

 - เสา 8 เมตร จ านวน 28 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

 ขนาด 50 ต.มม. จ านวน 2 เส้น ระยะทาง 883 เมตร     

 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น  

 ระยะทาง 883 เมตร โคมไฟสาธารณะ 2x36 วัตต์ จ านวน 10 ชุด    

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5       

 หน้า 16 ข้อ 2 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 343,330 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา)  

 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         รวม     2,500,000 บาท  

งบด าเนินงาน            รวม     2,500,000 บาท    

ค่าใช้สอย            รวม     2,500,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                             

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ      จ านวน     2,500,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ    

 ค่าจ้างเหมาคนท าความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล    

 ค่าจ้างเหมาบริการคนงานฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล     

 ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ า ค่าจ้างวางท่อระบายน้ า ค่าจ้างเหมา    

 ไถกลบขยะและปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ ค่าจ้างท าความสะอาดตลาดสด     

 ลอกผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในรายจ่าย    

 ประเภทนี้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120   

 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 1,036,420 บาท    

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 1,463,580 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) 
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งานบ าบัดน้ าเสยี           รวม       20,000 บาท  

งบด าเนินงาน           รวม       20,000 บาท   

ค่าใช้สอย           รวม       20,000 บาท     

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมท่ีเป็นทรัพย์สินของเทศบาล     

 ท่ีช ารุดเสียหาย ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบ าบัดน้ าเสีย) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ          รวม       40,000 บาท  

งบด าเนินงาน           รวม       40,000 บาท   

ค่าใช้สอย           รวม       40,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                     

1. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ      จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ     

 เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ,ค่าเครื่องด่ืม ,ค่าเครื่องแต่งกายของนักกีฬา ,    

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการ    

 และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม   

 การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106 ข้อ 2     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  

 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)   

2.  โครงการอบรมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด    จ านวน        20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดท า    

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง,ค่าจัดสถานท่ี,ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,ค่าวัสดุ    

 อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   

 และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  106 ข้อ 4     

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา   

 วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน         รวม      662,000 บาท   

งบด าเนินงาน           รวม      335,000 บาท   

ค่าใช้สอย           รวม       335,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                    

1.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง     จ านวน      200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าจ้างมหรสพ,    

 ค่าจ้างเวทีกลาง, ค่าวัสดุจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง,ค่าจัดสถานท่ี,     

 ค่าเงินรางวัลในการประกวดนางนพมาศ, ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น    

 ในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้     

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    

 การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร    

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 15 ข้อ 1    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  

 วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

2.  โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ   จ านวน         90,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น ค่าวัสดุจัดท า    

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง,ค่าจัดสถานท่ี,ค่าอาหารและเครื่องด่ืม,ค่าวัสดุอุปกรณ์   

 ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้      

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย    

 ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559        

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 15 ข้อ 2   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  90,000 บาท      

 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน่) 
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3.  โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่               จ านวน        10,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ เช่น จัดซื้อดอกไม้ ธูป เทียน     

 อาหารปิ่นโต ปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่ง    

 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 15 ข้อ 4   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา    

 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

4.  โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา                จ านวน         35,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน เช่น เครื่องจตุปัจจัย    

 ไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ   

 ด าเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้       

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย    

 ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 15 ข้อ 3   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 35,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา   

 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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งบเงินอุดหนุน              รวม    327,000 บาท

เงินอุดหนุน              รวม    327,000 บาท   

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                   

1.  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ         

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     จ านวน       2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ      

 ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี    

 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2565   

 เช่น ค่าจัดสถานท่ี  ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและ   

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ   

 ท่ี รอ 69018/2274  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 29 ข้อ 5   

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  

 วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  

2.  การจัดงานประเพณี "สมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป"     จ านวน        8,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ     

 ในการจัดงานประเพณี "สมมาน้ าคืนเพ็ง เส็งประทีป" ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2565 เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวน ค่าแต่งหน้า ผู้เข้าร่วมขบวน    

 ค่าจ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง นักเรียน ค่าอาหารและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274   

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน  

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 28 ข้อ 2  

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 8,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา   

 วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
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3. การจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ                  

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง       จ านวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา     

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง   

 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 เช่น ค่าจัดสถานท่ี     

 ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274   

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า 29 ข้อ 6 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000 บาท     
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

4. การจัดงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธนี้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต       

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว        จ านวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึก    

 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 23  ตุลาคม 2564 เช่น     

 ประดับดอกไม้ ค่าจัดจ้างท าพวงมาลา ค่าจัดสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274    

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   

 หน้า 30 ข้อ 8  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  2,000  บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
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5.  การจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                    

พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี        จ านวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ     

 ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา    

 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

 ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2565 เช่น ค่าค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องไทยธรรม     

 ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ใน    

 ประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274    

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5     

 หน้า 29 ข้อ 4  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

6. การจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ           

พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร            

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ          จ านวน 2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ     

 ในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ    

 พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร     

 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      

 ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2564 เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องไทยธรรม     

 ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ใน     

 ประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274     

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า 31 ข้อ 9  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000 บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
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7. การจัดงานวันฉัตรมงคล        จ านวน        2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ     

 ในการจัดงานวันฉัตรมงคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าเครื่องไทยธรรม     

 ค่าจตุปัจจัยถวายพระ ค่าน้ าด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่ใน     

 ประเภทนี้  ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274    

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า 28 ข้อ 3 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000  บาท      
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 

8. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       จ านวน          2,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของ  

 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช     

 บรมนาถบพิตร  ในวันท่ี 13  ตุลาคม 2564 เช่น  ประดับดอกไม้    

 ค่าจัดจ้างท าพวงมาลา ค่าจัดสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจัดอยู่    

 ในประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274    

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559    

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า 30 ข้อ 7 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 2,000 บาท     
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน) 
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9.  งานประเพณีบุญผะเหวด        จ านวน         5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภออาจสามารถ     

 ในการจัดงานประเพณี บุญผะเหวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     

 เพื่อใช้ในการจัดงานเป็นค่าจ้างเหมาและตกแต่งรถเพื่อจัดขบวน     

 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ใน    

 ประเภทนี้ ตามหนังสืออ าเภออาจสามารถ ท่ี รอ 69018/2274    

 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5  

 หน้า  28 ข้อ 1  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 5,000 บาท     
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                  

-  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน      200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านส้ัน หมู่ท่ี 1    

 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ใช้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ   

 ประจ าปี 2565 เช่น รางวัลการประกวด ค่าจัดสถานท่ีในพิธีเปิด    

 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน   

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   

 หน้า 31 ข้อ 10  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 200,000 บาท    
 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)  

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา                  

- อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม    จ านวน      100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้วัดอุบลบรทิพย์ใช้ในการจัดงานประเพณี    

 บุญเดือนสาม ประจ าปี  2565 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าอาหาร   

 เครื่องด่ืม จ้างเหมาเครื่องเสียงและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ท่ีจ าเป็น      

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครอง   

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)      

 เพิ่มเติมฉบับท่ี 5  หน้า 31 ข้อ 11 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 100,000 บาท  

 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   รวม 3,922,800 บาท   

งบบุคลากร        รวม 2,555,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม 2,555,400 บาท    

- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน          จ านวน 1,150,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน  

 ประจ าปี ประกอบด้วย ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่างไฟฟ้า   

 และต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.ท. ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน    

 1,150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  

- เงินประจ าต าแหน่ง            จ านวน      60,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองช่าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา    

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน 60,000 บาท        

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป    

 เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)  

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า            จ านวน    606,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าสังกัดกองช่าง ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 จ านวน  606,000  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)   

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 จ านวน    680,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ     

 พนักงานจ้างท่ัวไปต าแหน่ง คนงานท่ัวไป สังกัดกองช่าง      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 680,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม   

 และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)      

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง           จ านวน      59,400 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ    

 ตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน   

 59,400 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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งบด าเนินงาน        รวม     1,367,400 บาท

ค่าตอบแทน        รวม        109,400 บาท      

-  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          จ านวน          20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ   

 พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน    

 นอกเวลาราชการตามระเบียบ ต้ังจ่ายเงินรายได้ จ านวน  20,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ  

 อุตสาหกรรมและการโยธา)   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                  

-  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า        จ านวน        89,400 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล     

 และลูกจ้างประจ าตามระเบียบ ฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

 จ านวน 89,400  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ค่าใช้สอย        รวม      310,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                            

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ           จ านวน       160,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงานในการ    

 ท าส่ิงของต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย, ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ   

 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

 จ านวน 160,000  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                        

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล          จ านวน         30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล    

 และลูกจ้าง เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย   

 ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง   

 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000  บาท     
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

           



วันที่พิมพ์ : 1/8/2564  15:09:31    หน้า : 60/67 
 

- 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 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม   

 และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ค่าวัสดุ                     รวม     948,000 บาท     

- วัสดุส านักงาน        จ านวน       20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ไม้บรรทัด    

 คลิปลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ     

 ธงสัญลักษณ์ น้ าด่ืม เครื่องเย็บกระดาษ แผ่นป้ายช่ือ และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่   

 ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 20,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ  

 อุตสาหกรรมและการโยธา) 

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                จ านวน     300,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ไฟฉายสปอร์ตไลส์,    

 หลอดไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในส านักงาน, โคมไฟฟ้า    

 พร้อมขาหรือก้าน, หม้อแปลงไฟฟ้า, ล าโพง,ไมโครโฟน,      

 เครื่องสัญญาณเตือนภัย,ไฟประดับรอบส านักงานเทศบาลและ    

 วัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน    

 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- วัสดุก่อสร้าง        จ านวน      350,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ า หิน ดิน ปูน ทราย    

 อิฐ ตะป ูเหล็กแผ่นเพื่อปิดช่องระบบระบายน้ า และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่    

 ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 200,000 บาท     

 และต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 150,000 บาท     
 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน        40,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่, ยางนอก, ยางในของรถยนต์      

 และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

 จ านวน 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- 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 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน        60,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ไส้กรอง     

 เครื่องกรองน้ า, แถบตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ของน้ า เรซิน    

 และค่าวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

 จ านวน 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน       10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย หรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน  

 โปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ไม้อัดส าหรับ    

 เขียนป้าย และวัสดุอื่นท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   

 จ านวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 

- วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน       30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก เทปบันทึก     

 ข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ และวัสดุอื่น    

 ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ  

 อุตสาหกรรมและการโยธา) 
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งานก่อสร้าง             รวม    2,572,600 บาท   

งบลงทุน             รวม    2,572,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            รวม    2,572,600 บาท  

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                           

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3            

(ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15     จ านวน      486,400 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

 ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 15  

 จ านวน 486,400 บาท         

 ช่วงที่ 1  กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า   

 190 เมตร หรือพื้นท่ีก่อสร้างไมน่้อยกว่า 760 ตารางเมตร      

 ตามแบบ ทถ.2-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  1 ป้าย   

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า 6 ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  486,400 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8           

(ข้างบ้านนายสุเทพ ยุระชัย) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12              จ านวน     474,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

 ถนนเทศบาล 8 (ข้างบ้านนายสุเทพ ยุระชัย) บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 12    

 จ านวน 474,000 บาท         

 -กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 185 เมตร    

 หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 740 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 5    

 หน้า  6  ข้อ 2  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  จ านวน 474,000 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสด์ิ            

(ต่อจากถนน คสล.เดิม-นานางบาง  สารคาญ) บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 จ านวน      460,900 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

 ถนนสุขสวัสด์ิ (ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงนานางบาง สารคาญ)     

 บ้านอาจสามารถ หมู่ท่ี 13 จ านวน  460,900 บาท      

 -กว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร    

 หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบ ทถ.2-204    

 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย     

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   

 หน้า 6 ข้อ 3 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  460,900 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 

4. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนเทศบาล 11           

(ตรงข้ามสวนน้ า ข้างถนนเทศบาล 1) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15   จ านวน      162,500 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง     

 ถนนเทศบาล 11 (ตรงข้ามสวนน้ า ข้างถนนเทศบาล 1) บ้านชูชาติ    

 หมู่ท่ี 15   จ านวน 162,500  บาท        

 -ฐานกว้าง 3.00 เมตร หลังกว้าง 1.50 เมตร สูงเฉล่ีย 1.20 เมตร     

 ยาวไม่น้อยกว่า 342 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด    

 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย     

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5   

 หน้า 7 ข้อ 6 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  162,500 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 
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5.  โครงการก่อสร้างราวสะพานก้ันบล๊อคคอนเวิท             จ านวน     55,000    บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างราวสะพานกั้นบล๊อคคอนเวิท     

 จ านวน  55,000 บาท ประกอบด้วย                    

 1) ถนนสายสัมพันธ์ ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร  จ านวน  2 แผง   

 2) ถนนไพรสาลี ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 8.10 เมตร  จ านวน  2 แผง    

 3) ถนนเทศบาล 8 ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 10.10 เมตร จ านวน  2 แผง     

 4) ถนนเพลินจิตร (หลังส านักงานเทศบาล)  จ านวน  2 แผง      

   ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 10.20 เมตร จ านวน 2 แผง      

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม      

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 8 ข้อ 8   

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 55,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 

6. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพลินจิต            

บ้านชูชาติ หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 15      จ านวน     310,700 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

 ถนนเพลินจิต บ้านชูชาติ หมู่ท่ี 7 - หมู่ท่ี 15 จ านวน 310,700 บาท    

 - กว้างเฉล่ีย 1.30 - 2.55 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือพื้นท่ีก่อสร้าง   

 ไม่น้อยกว่า 478 ตารางเมตร ตามแบบ ทถ.2-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  

 โครงการ  จ านวน  1 ป้าย ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5    

 หน้า  7  ข้อ 5 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน  310,700 บาท    

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 

7. โครงการปรับปรุงถนนเส้นหนองแมวไปทางบา้นหนองแซง                                                       

บ้านอาจสามารถ ม.13         จ านวน        141,400   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเส้นหนองแมว     

 ไปทางบ้านหนองแซง บ้านอาจสามารถ ม.13  จ านวน  141,000 บาท    

 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 818 เมตร      

 หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,272 ต.รม. ตามแบบเทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด   

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน    

 (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 8 ข้อ 7      

 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 141,400 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง)  
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8. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนามฟุตซอลเทศบาลต าบลอาจสามารถ         จ านวน   451,700   บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสนามกีฬาสนามฟุตซอลเทศบาล    

 ต าบลอาจสามารถ จ านวน 451,700 บาท       

 - กว้างเฉลี่ย 21.57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.50 เมตร    

 หรือพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,089 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบล    

 อาจสามารถก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน 1 ป้าย    

 ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

  (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 หน้า 7 ข้อ 4 ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  จ านวน  451,700  บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง)   

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)                           

- ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)    จ านวน        30,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)      

 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว 85      

 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2541 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532        

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน  30,000 บาท       

 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง) 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร           รวม       100,000 บาท   

งบด าเนินงาน            รวม       100,000 บาท   

ค่าใช้สอย            รวม         50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ                     

1.  โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์     จ านวน         10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าพันธุ์ไม ้ค่าวัสดุอุปกรณ์    

 ค่าจัดเตรียมสถานท่ี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจัดอยู่ในประเภทนี ้     

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน    

 การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร   

 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    

 (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8 หน้า 11 ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    

 จ านวน  10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) 
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2.  โครงการฝึกอบรมอาชีพ               จ านวน        40,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เช่น ค่าวิทยากร, ค่าอาหารและ    

 เครื่องด่ืม, ค่าเบี้ยเล้ียง,ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น    

 ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 543 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2550       

 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝึกอบรม     

 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557     

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขฉบับท่ี 8    

 หน้า 14 ข้อ 1 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 40,000 บาท     

 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) 

ค่าวัสดุ                        รวม      50,000 บาท           

วัสดุการเกษตร                    จ านวน       50,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม ดินผสมแกลบ    

 หรือขี้เถ้า กระถางต้นไม ้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช สปริงเกอร์    

 ตลอดจนวัสดุเพื่อการช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน    

 ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 50,000 บาท       

 ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 
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 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)      

      


