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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองโพ
อาเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,675,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,279,640

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,627,640

บาท

รวม

2,624,640

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.-บาท และ
รองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน เดือนละ 15,180.-บาท ต่อคน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคานวณจากรายรับ
จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุด
หนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้ตามงบประมาณทั่วไปของปีงบ
ประมาณเกิน10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท เป็นเงิน 695,520
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 695,520.-บาท
(สานักปลัดเทศบาล)

695,520

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน เดือนละ 3,000
.-บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000.-บาท (สานักปลัด
เทศบาล)

120,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน เดือนละ 3,000.-บาทต่อ
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 120,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 120,000.-บาท (สานักปลัด
เทศบาล)

120,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ จานวน 1 คน เดือนละ 9,660
.-บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จานวน 1 คน เดือนละ 6,900
.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 198,720
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 198,720.-บาท (สานักปลัด
เทศบาล)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ เดือนละ 15,180
.-บาท , รองประธานสภาฯ เดือนละ 12,420.-บาท , สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เดือนละ 9,660.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
เป็นเงิน 1,490,400.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,490,400.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด
เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 9 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัด
เทศบาล หัวหน้าฝ่ายอานวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร และ
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 3,150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 3,150,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนสาหรับปลัดเทศบาล เป็น
เงิน 84,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 84,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอานวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 204,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 204,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจา สังกัดสานักปลัด
เทศบาล จานวน 1 อัตรา ตาแหน่งภารโรง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจาปี เป็นเงิน 205,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 205,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัด
เทศบาล จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 324,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท

รวม

4,003,000

บาท

จานวน

3,150,000

บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

204,000

บาท

จานวน

205,000

บาท

จานวน

324,000

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 36,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 36,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

36,000

บาท

รวม
รวม

3,522,000

บาท
202,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคาสั่งให้ปฏิบัตราชการ เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดาเนินการ
สอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ และอื่นๆ เป็นเงิน 10,000
.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 162,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 162,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)

162,000

บาท

10,000

บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสาหรับอาคารสานักงานเทศบาลตาบล
หนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสาหรับอาคารสานัก
งานเทศบาลตาบลหนองโพ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 120,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน
นโยบายของเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าว
สาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น งานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท้องถิ่นต่างๆ งานให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ งานรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้มอบ
หมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความสะอาดในสานัก
งานเทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความ
สะอาดในสานักงานเทศบาล ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
สานักงาน และดูแลรักษาความสะอาดครุภัณฑ์สานักงาน เป็น
เงิน 160,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 160,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ บันทึก
ข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือติดต่อ
ประสานงานและเดินเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายใน
องค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 90,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,970,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

160,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

290,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าโฆษณาและเพ
ยแพร่ ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่น
ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
เงิน 300,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 300,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหน่วย
ราชการต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง รวมทั้งค่า
บริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เพื่อเป็นการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลโดยเทศบาลตั้งงบประมาณจ่ายเงินที่รับรองได้ในอัตราไม่เกินร้อย
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ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุด
หนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000
.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีและวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี , วันปิยมหา
ราช วันจักรี , วันฉัตรมงคล , ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจาเป็นของโครงการ เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 85 ลาดับที่ 1(สานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของรัชกาลที่ 9 และวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิง
หาพระบรมราชินีนาถ’’ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของและบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 86 ลาดับที่ 4 (สานักปลัดเทศบาล)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของรัชการที่ 10 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของและบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จา
เป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็นเงิน 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 86 ลาดับที่ 5 (สานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง จานวน
มาลา
- เพื่อจ่ายค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ และค่าชดใช้ค่าเสีย
หายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ ว 1033 ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2554 และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สาหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพัฒนา จานวน
ประชาธิปไตย และระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือก
ตั้ง และการพัฒนาประชาธิปไตย และระบบการเลือกตั้งที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2544
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 12 (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่ จานวน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตาแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ
กรณีอื่นๆ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตาแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ) จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและผู้ที่เกี่ยว
ข้องกับการจัดการเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าอาหารทา
การนอกเวลา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้อง
จ่าย เป็นเงิน 400,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 350,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 100 ลาดับที่ 13 (สานักปลัดเทศบาล)

400,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ จานวน
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา พนักงานจ้าง โดยจัดอบรม สัมมนาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ ตามโครงการส่งเสริมนิติธรรม คุณธรรม, โครงการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ หรือค่าใช้จ่ายใน
การอบรม สัมมนาอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมนา ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ โดยเทศบาลตั้งงบประมาณได้ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ทุกประเภท และรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่
ต้องนามาจัดทางบประมาณฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000.-บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.22/ว
3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 102 ลาดับที่ 17 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการทางศาสนา ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000
.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 86 ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ครุภัณฑ์สิ่งก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็น
เงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 200,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ เก้าอี้พลาสติก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน ลวดเย็บกระดาษกาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติราชการ แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ พรม ที่ถูพื้น น้าดื่มสาหรับบริการประชาชนใน
สานักงาน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 130,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 130,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ดอกลาโพง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสานักงาน
เทศบาล เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แปรง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง กระจก
เงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 80,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การก่อสร้างทั่วไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ สายไมล์ น๊อตและสกรู น้ามันเบรก หัวเทียน ฟิมล์กรอง
แสง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามันเชื้อ
เพลิง น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นกาหนด เป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

200,000

บาท

540,000

บาท

จานวน

130,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

หน้า : 9/55

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562 09:09:30

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ลาลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชี
การจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย และ
วัสดุอื่นๆ ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกี่ยวกับงานบริหารทั่ว
ไปและงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เม
มโมลี่การ์ด ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 70,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้า - ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสานักงานเทศบาลฯ และอาคารสถาน
ที่ต่างๆ ของเทศบาล เป็นเงิน 700,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 700,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

บาท
700,000 บาท

810,000

ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเลข
หมาย และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) โดยให้เบิกจ่ายได้ไม่
เกินอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

50,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าธนาณัติ ค่าลง
ทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

จานวน
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อื่น ๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของสานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานักปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสานัก
ปลัดเทศบาล เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน และสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ ของสานักปลัดเทศบาล ฯลฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

50,000

บาท

รวม
รวม

100,000

จานวน

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

30,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
จานวน
เหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีที่ 3 (โครงการต่อเนื่อง) ตามหนังสือเทศบาล
ตาบลเขาขวาง ที่ รบ 54201/ว 227 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 46 ลาดับที่ 1

บาท
50,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,336,000

บาท

รวม

2,728,000

บาท

รวม

2,728,000

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานเทศบาล จานวน 7 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 2,050,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 2,050,000.-บาท (กองคลัง)

2,050,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน 78,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 78,000.-บาท (กอง
คลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
คลัง จานวน 5 อัตรา เป็นเงิน 540,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 540,000.-บาท (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
คลัง)

78,000

บาท

540,000

บาท

60,000

บาท

รวม

557,000

บาท

รวม

182,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคาสั่งให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)

50,000

บาท

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 66,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 66,000.-บาท (กองคลัง)

66,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 56,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 56,000.-บาท (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆาณาและเพ
จานวน
ยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆาณาและ
เพยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาจัดทา
แผ่นพับเกี่ยวกับการเสียภาษี ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การชาระภาษี ค่าใช่จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ ตามรูปแบบและการจาแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน

56,000

บาท

150,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

รวม

205,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท (กองคลัง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กอง
คลัง)

100,000

บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ที่มีสิทธิได้ตาม
ระเบียบฯ กาหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงาน เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองคลัง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)

5,000

บาท

10,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

รวม

20,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าลง
ทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองคลัง)
งบลงทุน
รวม

20,000

บาท

51,000

บาท

รวม

51,000

บาท

จานวน

48,500

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกองคลัง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 70,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 70,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จานวน 1 คัน เป็นเงิน 48,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 48,500 บาท (ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ
.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 120 ลาดับที่ 78
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟขนาด 800 VA

จานวน

2,500

บาท

รวม

1,417,000

บาท

รวม

1,292,000

บาท

รวม

1,292,000

บาท

จานวน

382,000

บาท

จานวน

550,000

บาท

จานวน

324,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 118 ลาดับที่ 68
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด
เทศบาล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นเงิน 382,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 382,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจา สังกัดสานักปลัด
เทศบาล จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ตาแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
น้า และตาแหน่งพนักงานวิทยุ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจาปี เป็น
เงิน 550,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 550,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัด
เทศบาล จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 324,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 36,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 36,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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งบดาเนินงาน

รวม

115,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

115,000

บาท

100,000

บาท

10,000

บาท

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุม
จานวน
ดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบ
คุมดูแลในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ งานล้างถนนที่เกิดหรืออาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุ เป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผย จานวน
แพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา ฯลฯ
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

10,000

บาท

รวม

305,000

บาท

รวม

255,000

บาท

รวม

5,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ ให้แก่ อปพร. และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
กาหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000
.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

5,000

บาท

รวม

90,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18
จานวน
หน้า/นาที)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 113 ลาดับที่ 27
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่าย
อื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอานวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของ
หน่วยงานนี้ เป็นเงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 60,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าวัสดุ
รวม

60,000

บาท

140,000

บาท

30,000

บาท

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอานวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งด่านตรวจและ
จุดตรวจ ทั้งถนนสายหลักและสายรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้อง
จ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000
.-บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9
มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 48 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 10,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 104 ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ
ยนต์ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
เป็นเงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000
.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. เพื่อให้อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ และวัสดุเครื่องแต่ง
กายของพนักงานดับเพลิงสวมใส่เพื่อความปลอดภัย ตามบัญชีการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น น้ายาเคมีเติม
เครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง สายส่งน้าดับเพลิง หัวข้อต่อสายส่งน้า ฯลฯ
เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
วัสดุอื่น
จานวน
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าประเภทรายจ่ายตามบัญชี
การจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดของเทศบาลตาบลหนองโพ เป็นเงิน 15,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อื่น ๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

15,000

บาท

5,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น จานวน
รถบรรทุกน้า รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของสานักปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้า รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ของสานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

1,934,200

บาท

รวม

1,527,000

บาท

รวม

1,527,000

บาท

จานวน

1,279,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

188,000

บาท

รวม

374,000

บาท

รวม

124,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
กาหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กาหนด เป็นเงิน 84,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 84,000.-บาท (กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบกาหนด เป็นงิน 35,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 35,000.-บาท (กองการศึกษา)

5,000

บาท

84,000

บาท

35,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
เทศบาล จานวน 4 อัตรา ประกอบด้วยตาแหน่งผู้อานวยการกองการ
ศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงาน
ธุรการ และเป็นเงิน 1,279,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 1,279,000.-บาท (กองการศึกษา)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
การศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 188,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 188,000.-บาท (กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยธุรการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
งานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย
ธุรการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ งาน
ติดต่อและอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประสานงานการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน พิมพ์ฎีกาเบิกจ่าย
เงิน งานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ ช่วยปฎิบัติงานในกองการศึกษา กรณี
งานเร่งด่วนหรือจาเป็น ช่วยปฏิบัติงานในการจัดสถานที่เมื่อมีงานการ
ประชุมหรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 90,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
เป็นต้น และรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
การศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ เช่น ค่า
อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ
อื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้
รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วม
ประชุม เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

รวม

175,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)

หน้า : 21/55

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562 09:09:30

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (กอง
การศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 3,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000.-บาท (กองการ
ศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (กองการ
ศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ น้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 2,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 2,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ เป็นต้นตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในราชการ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)

รวม

75,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

หน้า : 22/55

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562 09:09:30

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้

รวม

33,200

บาท

รวม

33,200

บาท

จานวน

4,800

บาท

จานวน

17,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้ จานวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,800
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,800.-บาท (ตามราคาท้อง
ถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ
.ศ.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 124 ลาดับที่ 96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 17,000.-บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดี
กว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 124 ลาดับที่ 92
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28
จานวน
หน้า/นาที)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 8,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 8,900.-บาท (กอง
การศึกษา)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อ
นาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 124 ลาดับที่ 93

8,900

บาท

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จานวน

2,500

บาท

รวม

5,675,900

บาท

รวม

1,215,000

บาท

รวม

1,215,000

บาท

จานวน

470,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน 2,500.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,500.-บาท (กองการศึกษา)
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 124 ลาดับที่ 94
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานครู
เทศบาล จานวน 1 อัตรา ได้แก่ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เป็น
เงิน 470,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 470,000.-บาท (กองการศึกษา)

หน้า : 24/55

วันที่พิมพ์ : 23/8/2562 09:09:30

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯเป็นเงิน 135,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 135,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการ
ศึกษา จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 108,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 108,000.-บาท (กองการศึกษา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 370,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 370,000.-บาท (กองการศึกษา)

135,000

บาท

586,000

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000.-บาท (กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
รวม

24,000

บาท

2,808,900

บาท

รวม

73,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกาหนด เป็นเงิน 48,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 48,000.-บาท (กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบกาหนด เป็นงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 25,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รวม

48,000

บาท

25,000

บาท

1,605,900

บาท

120,000

บาท

360,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสาหรับอาคารสถาน จานวน
ที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
สาหรับอาคารสถานที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
โพ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 120,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้
จานวน
ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบ
ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เช่น งานอบรมเลี้ยงดู
และจัดประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็น
เงิน 360,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 360,000.-บาท (กองการศึกษา)
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ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทาหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
จานวน
เล็กเทศบาลตาบลหนองโพ ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทาหน้าที่เปิด-ปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ ทาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 90,000.-บาท
(กองการศึกษา)
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า จานวน
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
เป็นต้น และรายจ่ายที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็น
เงิน 380,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 380,000.-บาท (กองการศึกษา)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของ
จานวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 90 ลาดับที่ 8 (กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าว จานวน
สู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 90 ลาดับที่ 9 (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์ จานวน
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 5 (กองการศึกษา)
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 40,000.-บาท (กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสาหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ เป็นเงิน 320,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 320,000.-บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- เพื่อจ่ายเป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ ว
801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ เป็นเงิน 102,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 102,000.-บาท บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโพ เป็นเงิน 12,900.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 12,900.-บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโพ เป็นเงิน 9,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 9,000.-บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
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เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา จานวน
เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ เป็นเงิน 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 6,000.-บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนา จานวน
เด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองโพ เป็นเงิน 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 6,000.-บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น
ใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ที่นอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตาบล หนองโพ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลหนอง
โพ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 120,000
.-บาท (กองการศึกษา)
2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เป็น
เงิน 770,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 770,000
.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การก่อสร้างทั่วไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 2,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 2,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
เบนซิน น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น สาลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอกอฮอล์ เคมีภัณฑ์น้ายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชี
การจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย และ
วัสดุอื่นๆ ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)

890,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท
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วัสดุการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนทาด้วยพลาสติก ฯลฯ ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองโพ เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 80,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสาร
อื่นๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ฐานตรง (ชนิดเหล็ก) ล้อหุ้มพลาสติกดา

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

95,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

52,000

บาท

รวม

52,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

บาท
80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ฐานตรง (ชนิดเหล็ก) ล้อหุ้ม
พลาสติกดา จานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 2,000.-บาท (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 123 ลาดับที่ 90
(กองการศึกษา)
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อป้อมยามสาเร็จรูป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อมยามสาเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 x 2.80
เมตร จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 123 ลาดับที่ 91 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,600,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,600,000

บาท

1,600,000

บาท

รวม

25,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

25,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

25,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง จานวน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนอง
โพ เป็นเงิน 1,600,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 1,600,000.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 87 ลาดับที่ 3
(กองการศึกษา)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตาบล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตน
เอง ชุมชน สังคม และเพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับ
ตาบลทาหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในพื้นที่ ประสานกลุ่มต่างๆ ภายใน
พื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 7 (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็ก
และเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ การ
ศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและ
เยาวชน และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความ
สามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 20,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 89 ลาดับที่ 6 (สานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,673,900

บาท

รวม

1,148,900

บาท

รวม

1,148,900

บาท

จานวน

728,900

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

324,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

รวม

501,000

บาท

รวม

171,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯกาหนด เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กาหนด เป็นเงิน 96,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 96,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกาหนด เป็นเงิน 15,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

60,000

บาท

96,000

บาท

15,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงาน
เทศบาล จานวน 3 อัตรา ประกอบด้วยตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณ
สุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ เป็น
เงิน 728,900.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 728,900.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ และหัว
หน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณ
สุขฯ จานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 324,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 24,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วย
จานวน
งานทั้งภายในและภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและ
อานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่ง
เอกสารให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ของกองสาธารณ
สุขฯ งานคาร้องขอถังขยะ และคาร้องทั่วไป งานจัดทาทะเบียนคุม
พัสดุ งานเช็ควันลาของพนักงานจ้างเหมาบริการประจารถขยะ งานเขียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ และงานจัดทาทะเบียนการเบิก
จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงรถขยะ-รถจักยานยนต์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกอง
สาธารณสุขฯ เป็นเงิน 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 150,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า จานวน
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทาป้ายคาขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทาป้ายคาขวัญและป้ายรณรงค์
ต่างๆ ตามโครงการของเทศบาล ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และ
รายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิ์
เบิกได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์
ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง แผงกั้นห้อง (Partition) ฯลฯ
เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,000
.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

240,000

บาท

150,000

บาท

20,000

บาท

50,000

บาท

20,000

บาท

90,000

บาท

20,000

บาท

5,000

บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การก่อสร้างทั่วไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ไขควง ประ
แจ น็อตสกูร แบตเตอรี่ น้ามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
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บาท

10,000

บาท

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ลา
ลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ายาต่างๆ ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นกาหนดเป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่าย
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

20,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

24,000

บาท

รวม

24,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

530,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

410,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

310,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน ขนาดไม่น้อย
กว่า 15.30 x 40.6 x 87.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง ) โครงตู้ทาจาก
เหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชั้น 2 ชั้น ทาจากเหล็กแผ่นปรับระดับได้ บาน
ประตูทาจากเหล็กแผ่น จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000.-บาท เป็นเงิน 12,000
.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000.- บาท (ซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 125 ลาดับที่ 102 (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 15.30 x 40.6 x 87.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง ) โครงตู้ทาจาก
เหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชั้น 2 ชั้น ทาจากเหล็กแผ่นปรับระดับได้ บาน
ประตูทาจากเหล็กแผ่น จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,000.-บาท เป็นเงิน 12,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000.-บาท (ซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกาหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ.2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้า 126 ลาดับที่ 108
(กองสาธารณสุขฯ)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติราชนารี เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุสานักงาน ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทราย
เคลือบสารเคมีกาจัดลูกน้ายุงลาย ค่าน้ายาเคมีกาจัดยุงลาย ตลอดจนราย
จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ
ที่
จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 68 ลาดับที่ 27 (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 49 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการลดและคัด
แยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 100,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 100,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 2 (กองสาธารณสุขฯ)
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จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่างๆ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้าย ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 40,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 40,000.-บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ ว 2018 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2548 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1877 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 51 ลาดับที่ 5 (กองสาธารณสุขฯ)

40,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครี่องพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
รวม

20,000

บาท

100,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ไขควง ประ
แจ น็อตสกูร แบตเตอรี่ น้ามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่นน้ามัน
เบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 40,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุ อุปกรณ์
ในการฉีด เป็นเงิน 50,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 50,000 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน

40,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุสานักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 96 ลาดับที่ 1 (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม

2,227,000

บาท

รวม

1,852,000

บาท

รวม

1,852,000

บาท

จานวน

1,414,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 78,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 78,000.-บาท (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 3 อัตรา สังกัด
กองช่าง เป็นเงิน 324,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 324,000.-บาท (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ ก
.ท. ได้กาหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นใช้วุฒิการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทั่วไปซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 36,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 36,000.-บาท (กอง
ช่าง)
งบดาเนินงาน
รวม

78,000

บาท

324,000

บาท

36,000

บาท

325,000

บาท

รวม

90,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
ค่าสนับสนุนการในการจัดทาโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อเป็นค่าสนับสนุนการในการจัดทาโครงการพระราชดาริด้านสาธารณ
สุข ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ จานวน 6 ชุมชน ๆ ละ 20,000
.-บาท เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 120,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 66 ลาดับที่ 26 (กองสาธารณสุขฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา เป็น
เงิน 1,414,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,414,000.-บาท
(กองช่าง)

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กาหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 80,000.-บาท (กองช่าง)

80,000

บาท

ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ
จานวน
งานประชุมพนักงาน งานจัดทาคาสั่งและประกาศงานตรวจสอบและแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งาน
สารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมพนักงาน งานจัดทาคาสั่งและ
ประกาศงานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทาง
ราชการ งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอานวยความสะดวก
ในเรื่องต่างๆของกองช่าง งานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกองช่างในระบบ
คอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประสานงานการวางฎีกาเบิกจ่าย
เงิน งานเบิกพัสดุ-ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นเงิน 90,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
จานวน

150,000

บาท

90,000

บาท

20,000

บาท

10,000

บาท

30,000

บาท

85,000

บาท

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และ
รายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
ช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ
เบิกได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองช่าง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงาน
นี้ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษกาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)

จานวน
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วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้ในสานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา น้ามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000
.-บาท (กองช่าง)

5,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

1,946,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

900,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

600,000

บาท

500,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในกอง
ช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของกองช่าง เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองช่าง)
งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกาจัดวัชพืช และงาน
จานวน
ปรับปรุงถนนสายซอย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกาจัด
วัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย และงานที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ริมทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้า-คูคลองระบาย
น้า ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 500,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 500,000.-บาท (กองช่าง)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถ
จักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000.-บาท (กอง
ช่าง)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือ
ก้าน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 80,000.-บาท (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกรัง หินคลุก ปูน เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ในการบารุงรักษา หรือซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นกาหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 80,000.-บาท
(กองช่าง)

100,000

บาท

บาท
80,000 บาท

290,000

80,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา น้ามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 40,000.-บาท (กองช่าง)

40,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 40,000
.-บาท (กองช่าง)

80,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองช่าง)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณทางกลับรถลอดใต้สะพานและเสียง
ตามสายของเทศบาล เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองช่าง)

จานวน

10,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้า
ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลางของกองช่าง เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 40,000.-บาท (กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,046,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

1,006,000

บาท

176,000

บาท

128,100

บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายคู่ขนานเพชรเกษม จาก จานวน
บ้านนายสนธยา วันเพ็ญ ถึงอุโมงค์ทางลอด หมู่ที่ 2,9 ตาบล
หนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายคู่
ขนานเพชรเกษม จากบ้านนายสนธยา วันเพ็ญ ถึงอุโมงค์ทางลอด หมู่
ที่ 2,9 ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คิดเป็นพื้นที่ตีเส้น
จราจรไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร และติดตั้งหมุดสะท้อนแสงจานวนไม่
น้อยกว่า 100 อัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด เป็นเงิน 176,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 176,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 40 สาดับที่ 34 (กองช่าง)
ค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายซอย 2 บ้านหัวทุ่ง จาก จานวน
บ้าน
นายชูชัย เจริญจิตปัญจ์ ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตาบลหนองโพ อาเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายซอย 2
บ้านหัวทุ่ง จากบ้านนายชูชัย เจริญจิตปัญจ์ ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3
ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คิดเป็นพื้นที่ ตีเส้นจราจร
ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร และติดตั้งหมุดสะท้อนแสงจานวนไม่
น้อยกว่า 88 อัน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด เป็นเงิน 128,100.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 128,100.-บาท
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 40 สาดับที่ 33 (กองช่าง)
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ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ถนนสายซอย 12 จานวน
หมู่ที่ 4
ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay)
ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ผิวถนนจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 299.60
ตารางเมตร (หักบ่อพัก) และพื้นที่ทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 27.30 ตาราง
เมตร และปรับปรุงบ่อพัก คสล. จานวน 12 บ่อ ฝาเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด เป็นเงิน 272,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 272,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 38 สาดับที่ 30 (กองช่าง)

272,000

บาท

ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมปรับปรุง จานวน
บ่อพัก คสล.
ถนนสายปากซอย 14 (นางรัตนะ บุญทับ) ถึงสุดเขต
เทศบาล หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay)
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. ถนนสายปากซอย 14 (นางรัตนะ บุญทับ) ถึง
สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตาบลหนองโพ อาเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 592.32
ตารางเมตร (หักบ่อพัก) และปรับปรุงบ่อพัก คสล. (ฝาเดิม) จานวน 22
แห่ง ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลน ที่เทศบาลกาหนด เป็นเงิน 330,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 330,000.-บาท
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หน้า 32 สาดับที่ 17 (กองช่าง)

330,000

บาท

จานวน

99,900

บาท

รวม

20,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง และวัสดุอื่นๆ ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)

20,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกอง
ช่าง เช่น งานปรับปรุงระบบระบายน้า งานปรับปรุงถนนลงลูกรังหรือหิน
คลุกถนน ฯลฯ เป็นเงิน 99,900.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 99,900.-บาท (กองช่าง)
งานสวนสาธารณะ
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

2,920,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,720,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,800,000

บาท

จานวน

1,100,000

บาท

500,000

บาท

200,000

บาท

920,000

บาท

150,000

บาท

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมากาจัดขยะมูล
ฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานกาจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้า-คู
คลองระบายน้า ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล และรายจ่ายอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 1,100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 416,100.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 683,900.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร จานวน
บ้านเรือนและที่รองรับรับขยะมูลฝอยในชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับรับขยะมูลฝอยในชุมชน งานขน
ถ่ายขยะมูลฝอย งานดูแลรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลตาบลหนอง
โพ การดูแลบารุงรักษาเครื่องจักรกลและวัสดุ รวมทั้งอุปกรณ์ของงาน
รักษาความสะอาดชุมชน การดาเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ในหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น
เงิน 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 500,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ รถ
จักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดของหน่วยงานนี้ เป็น
เงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน
70,000.-บาท (กองสาธารณ
สุขฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ไม้กวาด ฯลฯ
เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 150,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การก่อสร้างทั่วไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

จานวน
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน เพลา น้ามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 80,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจาราบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 600,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000.-บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 500,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น น้ายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุการเกษตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น มีดดายหญ้า คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ หรือตัดหญ้า หินลับ
มีด ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 40,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จาแนกประเภทรายจ่ายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก
ขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองสาธารณ
สุขฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสานักปลัด
เทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 363,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 363,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

80,000

บาท

จานวน

600,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

200,000

จานวน

200,000

บาท

รวม

493,000

บาท

รวม

363,000

บาท

รวม

363,000

บาท

จานวน

363,000

บาท

บาท
200,000 บาท
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบ
แทนตามระเบียบฯ กาหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกาหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สานัก
ปลัดเทศบาล)
ค่าใช้สอย

รวม

130,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

120,000

บาท

90,000

บาท

10,000

บาท

15,000

บาท

5,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพ
จานวน
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทาแผนชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทาแผนชุมชน การ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจาปี งานส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี การ เสริม
สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้
ป่วยเอดส์ ประจาเดือน งานส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รวม
ทั้งงานประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขต
พัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการและสนับสนุนให้มีการรวม
กลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริม
ประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
ใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ติดตามผลงานและจัด
ทารายงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เป็น
เงิน 90,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัด จานวน
ทาป้ายประชาสัมพันธ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ สาหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 15,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 15,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื่น
ใดของหน่วยงานนี้ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

560,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

560,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

560,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว
จานวน
และต่อต้านการค้ามนุษย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันการเกิดความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และครอบครัว ให้ดาเนินการไปด้วยความเข้าใจและ
การป้องกันและสอดส่องดูแลการค้ามนุษย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย
ตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 72 ลาดับที่ 10 (สานักปลัดเทศบาล)

10,000

บาท

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบครัว

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าใช้จ่ายสาหรับส่งเสริมบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่ง
เสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบาบัด ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็น
เงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 40,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 4 (สานักปลัดเทศบาล)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบ
ครัว เพื่อให้ครอบครัวมีสัมพันธ์ภาพที่ดีและเป็นครอบครัวที่อบอุ่น โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 35 (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน
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จานวน

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่าง จานวน
ยั่งยืน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขอย่างยั่งยืน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทาป้าย และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้อง
จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 71 ลาดับที่ 7 (สานักปลัดเทศบาล)

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตาบล เพื่อ
จานวน
ทบทวน ปรับปรุง และจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทาแผนชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับ
ตาบล เพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทาแผน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 69 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)

20,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง
เหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 94 ลาดับที่ 1 (สานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา
จานวน
ศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตาบล
หนองโพ
- เพื่อจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นาท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลตาบลหนองโพ โดยให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการชุมชน และผู้นาท้องถิ่น การทางานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับให้
เป็นชุมชนเข้มแข็ง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการเกษตร การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน การลด ละ เลิก
อบายมุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกาหนดรูปแบบการพัฒนา
ท้องถิ่นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน และเรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น และการทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรม เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จา
เป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 30 (สานักปลัดเทศบาล)

200,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและ
จานวน
เยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่
พร้อมของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตาบลหนองโพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและ
เยาวชน ในเขตเทศบาลตาบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตาบลหนองโพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย
ตามโครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 83 ลาดับที่ 34 (สานักปลัดเทศบาล)

20,000

บาท
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จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการสารวจการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาล จานวน
ตาบลหนองโพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองโพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพชิวิตของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โดย
นาข้อมูลการจัดเก็บของชุมชนมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปัญหาที่แท้จริง และเพื่อใช้อข้อมูลพื้น
ฐานเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในการสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพื่อบาบัดทุกข์ บารุงสุขของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,000.-บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 3 (สานักปลัดเทศบาล)

5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 70 ลาดับที่ 5 (สานักปลัดเทศบาล)
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200,000

บาท

รวม

300,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

300,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

บาท

50,000

บาท

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะ จานวน
กรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตาบลหนองโพ และกลุ่มสตรีตาบลหนอง
โพ
- เพื่อจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตาบลหนองโพ และ
กลุ่มสตรีตาบลหนองโพ โดยให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสตรีอาสาระดับชุมชน และผู้นาท้องถิ่น การทางานร่วมกับชุมชน
เพื่อยกระดับให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีจิต
สาธารณะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพ การ
พัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์
พลังงาน การลด ละ เลิกอบายมุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
กาหนดรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการ
ทัศนศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จา
เป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 82 ลาดับที่ 29 (สานักปลัดเทศบาล)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬา จานวน
ภายใน หน่วยงานในอาเภอโพธาราม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ กีฬาภายใน หน่วยงานในอาเภอโพธาราม เช่น ค่าป้ายค่า
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จา
เป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นเงิน 50,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 7
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด

จานวน

250,000

รวม
รวม

680,000

รวม

680,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าป้ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าวัสดุอื่นๆ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 250,000.-บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 250,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 8 (กองการศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา

บาท
680,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 6
(กองการศึกษา)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง ประกอบด้วยพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายสาหรับการประกวดและการตัดสิน เงินค่า
สนับสนุนและหรือของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าป้าย ค่ามหรสพและการ
แสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ ตลอดจน
รายจ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 150,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 150,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 2 (กองการศึกษา)
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จานวน

250,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นต้อง
จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 4 (กองการศึกษา)

จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสาหรับเด็กและ
เยาวชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 5 (กองการศึกษา)

จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ประกอบด้วย พิธีเปิด ค่าวัสดุสานักงาน ค่าตกแต่งรถเข้าร่วม
ขบวนสงกรานต์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัลสาหรับการประกวด
และตัดสิน ค่าเงินสนับสนุนและหรือของที่ระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่ามหรสพหรือการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 250,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 250,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 1 (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

200,000

บาท

รวม

12,352,360

บาท

รวม

12,352,360

บาท

รวม

12,352,360

บาท

จานวน

2,024,000

บาท

จานวน

617,000

บาท

จานวน

143,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย พิธี
เปิด ค่าวัสดุสานักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินสนับสนุนและหรือ
เงินรางวัลสาหรับการประกวดและตัดสิน เงินสนับสนุนและหรือของที่
ระลึกในการจัดงาน ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆที่จาเป็นต้องจ่าย เป็น
เงิน 200,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000
.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 3 (กองการศึกษา)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระหนี้เงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่
เทศบาลกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตาม
สัญญาเลขที่ 1030/37/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ยอดเงินกู้ตาม
สัญญา จานวน 31,520,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กาหนด
ส่งใช้คืนภายในกาหนด 15 ปี เงินงวดชาระหนี้ปีที่ 7 ต้น
เงิน 2,023,587.41 บาท และเหลือต้นเงินคง
ค้าง 18,534,252.17 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 2,024,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าชาระดอกเบี้ย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที่
เทศบาลกู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตาม
สัญญาเลขที่ 1030/37/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ยอดเงินกู้ตาม
สัญญา จานวน 31,520,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กาหนด
ส่งใช้คืนภายในกาหนด 15 ปี เงินงวดชาระหนี้ปี
ที่ 7 ดอกเบี้ย 616,735.19 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 617,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคมและกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายจริงและเป็นการจ่ายจากเงินราย
ได้ ที่เทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
. 2562 จานวน 22 อัตรา เป็นเงิน 143,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 143,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี สาหรับเงินสบทบประจาปี พ.ศ
.2563 เป็นเงิน 6,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 6,000
.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาเทศบาลตาบลหนอง
โพ เป็นเงิน 900,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 900,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)

จานวน

900,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 6,130,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 6,130,000.-บาท

จานวน

6,130,000

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 1,070,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
เงิน 1,070,000.-บาท

จานวน

1,070,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตาบลหนองโพ เป็น
เงิน 12,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000.-บาท

จานวน

12,000

บาท

สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน การเผชิญเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ และความจาเป็นได้ตามความ
เหมาะสม ให้เป็นอานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ข้อ 19 เป็นเงิน 285,360.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 300,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จานวน

285,360

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

44,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญ่ณไฟจราจร สามเหลี่ยม
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
00808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 20,000
.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจาก
งบประมาณรายรับจริง งบประจาปีที่ผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของราย
รับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงทุก
ประเภทของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562) โดยไม่รวมเงิน
กู้เงิน เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้ง
ไว้ 44,000.-บาท โดยตั้งตามหนังสือกรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999 ลงวัน
ที่ 3 กรกฎาคม 2555 และตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 749/2561 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 44,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 44,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพี้นที่ พ.ศ. 2557 ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น
เงิน 95,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 95,000.-บาท
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นเงิน 10,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดย
คานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามงบ
ประมาณทั่วไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนมารวมคานวณด้วย) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 และ
หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสานักงานกอง
ทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2560 (วิธีการคานวณ ประมาณการรายรับ - เงินรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน) = 46,675,000 - 19,000,000 = 27,675,000 คิดเป็นร้อยละ
สอง เป็นเงิน 553,500.-บาท ตั้งไว้ เป็นเงิน 554,000.-บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 554,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จลูกจ้างประจาที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
ปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2555 เป็นเงิน 441,210.-บาท ตั้งไว้ เป็น
เงิน 442,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 442,000.-บาท (สานักปลัดเทศบาล)
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