
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลหนองโพ
อําเภอ โพธาราม   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 45,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,610,640 บาท
งบบุคลากร รวม 6,750,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.-บาท และ
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,180.-บาท ต่อคน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคํานวณจากรายรับ
จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุด
หนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมีรายได้ตามงบประมาณทัวไปของปีงบ
ประมาณเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท เป็นเงิน 695,520
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 695,520.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000
.-บาทต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  เป็นเงิน  120,000
.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
เป็นเงิน  120,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 3,000.-บาทต่อ
คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่าย  ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เป็นเงิน  120,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน  120,000.-บาท (สํานักปลัด
เทศบาล) 
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ จํานวน 1 คน เดือนละ 9,660
.-บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน เดือนละ 6,900
.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 198,720
.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  198,720.-บาท (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ เดือนละ 15,180
.-บาท , รองประธานสภาฯ เดือนละ 12,420.-บาท , สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เดือนละ 9,660.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 เป็นเงิน 1,490,400.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,490,400.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,126,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 9 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากร
บุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทะเบียนและบัตร และ
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 3,300,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  เป็นเงิน 3,300,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนสําหรับปลัดเทศบาล เป็น
เงิน 84,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 84,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน  204,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 204,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 178,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งภารโรง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี เป็นเงิน 178,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 178,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ พนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 324,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 36,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 36,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

งบดําเนินงาน รวม 2,660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคําสังให้ปฏิบัตราชการ เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที พ.ศ.2539 และค่าตอบแทนคณะกรรมการในการดําเนินการ
สอบ คัดเลือก พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล คณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ฯลฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมแก่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ และอืนๆ เป็นเงิน 10,000
.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด เป็น
เงิน 40,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 40,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 670,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าโฆษณาและเพ
ยแพร่ ค่าวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าสือสิงพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอืน
ทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็นเงิน 300,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  300,000.-บาท (สํานักปลัด
เทศบาล)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าว
สาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิน งานรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท้องถินต่างๆ งานให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ งานรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอืนๆ ทีได้มอบ
หมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความ
สะอาดในสํานักงานเทศบาล ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
สํานักงาน และดูแลรักษาความสะอาดครุภัณฑ์สํานักงาน เป็น
เงิน 170,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 170,000
.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสําหรับอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลหนองโพ  เป็นเงิน 110,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 110,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 290,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยียมชมและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลหรือหน่วย
ราชการต่างๆ ทีร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการรับรอง รวมทังค่า
บริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เพือเป็นการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลโดยเทศบาลตังงบประมาณจ่ายเงินทีรับรองได้ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุด
หนุน  เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
 เป็นเงิน20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)

- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และ
ค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการ
ประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
เข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียวกับรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที 10 , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี , วันปิยมหาราช วันจักรี ,  วันฉัตรมงคล , ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามความ
จําเป็นของโครงการ เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 62) (สํานักปลัดเทศบาล) 

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ’’ เนืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาเพือให้ได้มาซึงสิงของและบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ เป็น
เงิน 150,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 150,000
.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62
) (สํานักปลัดเทศบาล)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ และค่าชดใช้ค่าเสีย
หายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1033 ลงวัน
ที 16 มีนาคม 2554  และรายจ่ายอืนทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับ
การปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ สําหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ ทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตัง และการพัฒนา
ประชาธิปไตยและระบบการเลือกตังทีมีประสิทธิภาพ

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือก
ตัง และการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเลือกตังทีมี
ประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าฝึกอบรม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 76) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงาน โดยจัดอบรม สัมมนาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ตามโครงการส่งเสริมนิติธรรม คุณธรรม , โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือค่าใช้จ่ายใน
การอบรม สัมมนาอืนๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าเช่าสถานที ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ โดยเทศบาลตังงบประมาณได้ในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทัวไปทีต้อง
นํามาจัดทํางบประมาณฯ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.22/ว 3446
 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548  เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 76) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน  เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีการทางศาสนา ค่าเครืองปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครืองดืมใน
การจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000
.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76
) (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตามที
คณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังให้มีการเลือกตังใหม่ หรือ
กรณีอืนๆ)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา
เทศบาล ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังให้มีการ
เลือกตังใหม่ หรือกรณีอืนๆ) จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการและผู้ทีเกียว
ข้องกับการจัดการเลือกตัง การจัดทําบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตัง ค่าอาหารทํา
การนอกเวลา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครืองเขียน ค่าแบบพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย เป็นเงิน 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 50,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 76) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ครุภัณฑ์สิงก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี เป็น
เงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 100,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ เก้าอีพลาสติก 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 ทีถูพืน นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน แผงกันห้อง (Partition) ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 150,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ดอกลําโพง สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 30,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง แปรง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจก
เงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 60,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การก่อสร้างทัวไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี สายไมล์ น๊อตและสกรู นํามันเบรก หัวเทียน ฟิมล์กรอง
แสง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินกําหนด เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ลําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กําหนด  เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย และ
วัสดุอืนๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เกียวกับงานบริหารทัว
ไปและงานประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เม
มโมลีการ์ด ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 70,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 70,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา - ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 810,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารสํานักงานเทศบาลฯ และอาคารสถาน
ทีต่างๆ ของเทศบาล เป็นเงิน 700,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 700,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเลข
หมาย และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลือนที (มือถือ) โดยให้เบิกจ่ายได้ไม่
เกินอัตราทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าธนาณัติ ค่าลง
ทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ทีต้องใช้ในการติดต่อราชการ  เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสาร
อืน ๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  เป็นเงิน 50,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของสํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  เป็นเงิน 100,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของสํานัก
ปลัดเทศบาล เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน และสิงปลูกสร้าง
อืนๆ ของสํานักปลัดเทศบาล ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 100,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,355,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,808,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,808,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง  และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้า
ฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 2,250,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 2,250,000.-บาท (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง และหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน  78,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 78,000.-บาท (กอง
คลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป  สังกัดกอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 432,000.-บาท (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 48,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 48,000.-บาท (กอง
คลัง)

งบดําเนินงาน รวม 547,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล ตามระเบียบฯ และมีคําสังให้ปฏิบัติราชการ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน , คณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การซือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 690 เรือง ซักซ้อมการจัดซือและจ้างโดยการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามมติคณะ
รัฐมนตรี เรือง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 66,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน66,000.-บาท (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 56,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
ได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 56,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 56,000.-บาท (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆาณาและ
เพยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาจัดทํา
แผ่นพับเกียวกับการเสียภาษี ค่าจ้างเหมาติดตังป้าประชาสัมพันธ์เกียวกับ
การชําระภาษี ค่าใช่จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ และปรับปรุงงานแผนทีภาษีตามทีกําหนด ตามรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
ทรัพย์สิน การจําหน่ายพัสดุ การขึนทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบ การขึน
ทะเบียนครุภัณฑ์ การออกหลักฐานการรับจ่ายพัสดุ การตรวจสอบรายงาน
พัสดุประจําปี การบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ e-Plan การ
บันทึกการซือ-จ้างลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS การสํารวจครบ
กําหนดการคืนเงินคําประกัน ตรวจสอบการติดอากรแสตมป์ของผ็รับจ้าง
ให้ครบถ้วนในฎีกา ฯลฯ  เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ทีมีสิทธิได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงาน เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
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 แผงกัน
ห้อง (Partition) ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองคลัง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองคลัง) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กอง
คลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กําหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้ในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีใช้ในกองคลัง เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน  60,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน  60,000.-บาท (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าลง
ทะเบียนพัสดุต่าง ๆ ทีใช้ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 20,000.-บาท  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  20,000.-บาท (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,260,000 บาท
งบบุคลากร รวม 935,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 935,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 301,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นเงิน 301,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 301,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลกรณีเงินถึงขันสูงสุดของอันดับ
หรือตําแหน่ง สังกัดสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 502,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย ตําแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก
นํา และตําแหน่งพนักงานวิทยุ พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี เป็น
เงิน 502,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 502,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 108,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 12,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 310,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอืนทีมีลักษณะเป็นราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท  (สํานักปลัดเทศบาล) 

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบ
คุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิงไม้ ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ งานล้างถนนทีเกิดหรืออาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุ เป็นเงิน 300,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 300,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ฯลฯ
 ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ ให้แก่ อปพร. และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
กําหนด  เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000
.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่าย
อืนทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอํานวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอํานวยความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายรณรงค์และประชา
สัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ ตังด่าน
ตรวจและจุดตรวจ ทังถนนสายหลักและสายรอง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ต้องจ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 54) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 77) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของ
หน่วยงานนี เป็นเงิน 80,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้   เป็น
เงิน 80,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูทีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง เลือย สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี กระจกโค้งพร้อมเสา
ติดตัง แผ่นพืนชะลอความเร็ว (ลูกระนาด) เพือลดอุบัติเหตุ และวัสดุก่อ
สร้างอืนๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ  เช่น แบตเตอรี ยางรถ
ยนต์ ยางนอก ยางใน นํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 100,000
.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ชุดฝึก อปพร. เพือให้อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในขณะปฏิบัติหน้าที และวัสดุเครืองแต่ง
กายของพนักงานดับเพลิงสวมใส่เพือความปลอดภัย ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ เช่น นํายาเคมีเติม
เครืองดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง สายส่งนําดับเพลิง หัวข้อต่อสายส่งนํา ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้ในการจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่สามารถเข้าประเภทรายจ่ายตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 10,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ
ติดตังกล้องวงจรปิดของเทศบาลตําบลหนองโพ เป็นเงิน 15,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)   
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสาร
อืน ๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  เป็นเงิน 5,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถบรรทุกนํา รถดับเพลิง ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ของสํานักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 100,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,788,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,460,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,460,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา  และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ประกอบด้วยตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงาน
ธุรการ และเป็นเงิน 1,400,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 1,400,000.-บาท (กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา และหัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานศึกษา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
การศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ
กําหนด  เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน  5,000.-บาท (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กําหนด เป็นเงิน 78,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 78,000.-บาท (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกําหนด เป็นงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา) 
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 เป็นต้น และรายจ่ายทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
การศึกษา)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วย
ธุรการ ทําหน้าทีเกียวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งาน
ประชุมกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองโพ งาน
ติดต่อและอํานวยความสะดวกในเรืองต่างๆ งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประสานงานการวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน พิมพ์ฎีกาเบิกจ่าย
เงิน งานทีเกียวข้องกับการต้อนรับ ช่วยปฎิบัติงานในกองการศึกษา กรณี
งานเร่งด่วนหรือจําเป็น ช่วยปฏิบัติงานในการจัดสถานทีเมือมีงานการ
ประชุมหรือกิจกรรมโครงการต่างๆ ปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ทีได้รับมอบ
หมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000
.-บาท (กองการศึกษา)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืนๆ 
ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม ทังนีให้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (กองการ
ศึกษา)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 40,000.-บาท (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือ
ทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี  เป็นเงิน 10,000.-บาท    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
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 แผงกันห้อง (Partition) ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 3,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000.-บาท (กองการ
ศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (กองการ
ศึกษา)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 2,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 2,000.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ เป็นต้นตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ ทีใช้ในราชการ เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,729,000 บาท
งบบุคลากร รวม 869,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 257,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เป็น
เงิน 257,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 257,000.-บาท (กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 588,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 108,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 108,000.-บาท (กองการศึกษา)
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการ
ศึกษา จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 372,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 372,000.-บาท (กองการศึกษา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558 เป็น
เงิน 24,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 12,000.-บาท (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
 เป็นต้น และรายจ่ายทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
การศึกษา)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกียวกับการอบรม
เลียงดู ช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก เช่น งานอบรมเลียงดูและจัดประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าทีอืนๆทีได้
รับมอบหมาย เป็นเงิน 270,000.-บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 270,000.-บาท (กองการศึกษา)

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
สําหรับอาคารสถานที บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
โพ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 120,000.-บาท (กองการศึกษา) 

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทําหน้าทีเปิด-ปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองโพ ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานทีและทรัพย์สินของทางราชการ และปฏิบัติงานตามทีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 90,000.-บาท(กองการศึกษา) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองโพ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองโพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 66) (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง    ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองการศึกษา) 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 66) (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
เรียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 65) (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 470,000 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)    ตังไว้ 120,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.2/ ว 801 ลง
วันที 11 มีนาคม 2551 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
โพ เป็นเงิน 120,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 120,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 64) (กองการศึกษา)

ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังไว้ 350,000.-บาท  
- เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองโพ เป็นเงิน 350,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 350,000.-บาท  (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 64) (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์สิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอืน
ใดของหน่วยงานนี  เป็นเงิน 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,045,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
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 แผงกันห้อง (Partition) ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท 
(กองการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  ได้แก่  แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
ทีนอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ทีนอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ เป็นต้น ตาม
บัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
กําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 900,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบล  หนองโพ และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ (นํา
มาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 64) ดังนี
        1) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนอง
โพ เป็นเงิน 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 150,000
.-บาท (กองการศึกษา)
        2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เป็น
เงิน 750,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 750,000
.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การก่อสร้างทัวไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
- เพือใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุยานพาหนะต่าง ๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 2,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 2,000.-บาท  (กองการศึกษา)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,000 บาท
- เพือใช้ในการจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 3,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 3,000.-บาท  (กองการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอกอฮอล์ เคมีภัณฑ์นํายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชี
การจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย และ
วัสดุอืนๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000
.-บาท (กองการศึกษา) 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการ
เรียนการสอนทําด้วยพลาสติก ฯลฯ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองโพ เป็นเงิน 80,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน80,000.-บาท (กองการศึกษา) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ทีใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อ
ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองโพ เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสือสาร
อืน ๆ โดยให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,600,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที 1 ถึงประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ เป็น
เงิน 1,600,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 1,600,000.-บาท บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 64) (กองการศึกษา)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลและการคัดเลือกคณะ
กรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลและ
การคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล เพือส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และเพือ
ให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับตําบลทําหน้าทีเป็นตัวแทน
ของเยาวชนในพืนที ประสานกลุ่มต่างๆ ภายในพืนที โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 5,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 65) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกียวกับสภาเด็ก
และเยาวชน เพือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการ การ
ศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถินของเด็กและ
เยาวชน และเพือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความ
สามารถ รวมทังคุณธรรมและจริยธรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 65) (สํานักปลัดเทศบาล) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,710,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,310,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,310,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ประกอบด้วยตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ เป็น
เงิน 900,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 900,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ และหัว
หน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็น
เงิน 60,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจํา สังกัดกองสาธารสุขฯ พร้อมทัง
เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 230,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 230,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป สังกัดกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 108,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2558  เป็น
เงิน 12,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ) 

งบดําเนินงาน รวม 382,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯกําหนด เป็น
เงิน  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กําหนด เป็นเงิน 72,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 72,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)  
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทําป้ายคําขวัญและป้ายรณรงค์
ต่างๆ ตามโครงการของเทศบาล ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และ
รายจ่ายอืนเพือให้ได้มาซึงบริการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่ง
เอกสารให้แก่หน่วยงานทังภายในและภายนอก งานรับเรืองร้องทุกข์ ร้อง
เรียน งานติดต่อและอํานวยความสะดวกในเรืองต่างๆ ของกองสาธารณ
สุขฯ งานคําร้องขอถังขยะ และคําร้องทัวไป งานจัดทําทะเบียนคุม
พัสดุ งานเช็ควันลาของพนักงานจ้างเหมาบริการประจํารถขยะ งานเขียน
ใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ และงานจัดทําทะเบียนการเบิก
จ่ายนํามันเชือเพลิงรถขยะ-รถจักยานยนต์ ประจํากองสาธารณสุขฯ เป็น
เงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิ
เบิกได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์
ต่างๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
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 แผงกันห้อง (Partition) ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 5,000
.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อต่างๆ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ใน
การก่อสร้างทัวไปของเทศบาลฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ไขควง ประ
แจ น็อตสกูร แบตเตอรี นํามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000
.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ลํา
ลี และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินกําหนดเป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีใช้ในกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่าย
ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.- บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
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งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน นังและพนักพิงอัดเบาะหนา
นุ่ม สามารถปรับเอนและระดับสูง – ตําได้ มีท้าวแขน ขาเก้าอีมีล้อไม่น้อย
กว่า 5 ล้อ สามารถเคลือนย้ายได้สะดวก มีทีครอบล้อเพือกันล้อ
แตก จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 2,500.-บาท (ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจก จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลือนกระจก ขนาดไม่
น้อยกว่า 15.30 x 40.6 x 87.8 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) โครงตู้ทํา
จากเหล็กแผ่น ภายในมีแผ่นชัน 2 ชัน ทําจากเหล็กแผ่นปรับระดับได้  
บานประตูตู้ทําจากเหล็กแผ่น จํานวน  2 ตู้ ๆ ละ 4,000.-บาท เป็น
เงิน 8,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 8,000.-บาท (ซือ
ตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณสุขฯ)   

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 5,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 5,200.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 5,200.-บาท (ซือ
ตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณสุขฯ) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง เป็นเงิน 2,800.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 2,800.-บาท มีคุณลักษณะดังนี มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800 VA (480 Watts) , สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15
 นาที (ซือตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560) (นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณ
สุขฯ) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 374,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าทราย
เคลือบสารเคมีกําจัดลูกนํายุงลาย ค่านํายาเคมีกําจัดยุงลาย ตลอดจนราย
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 55) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการด้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการจัด
กิจกรรม เช่น ให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ประชาชน อสม. แกนนํา
สุขภาพชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค  ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว 2018 ลงวันที 8
 ตุลาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1877 ลงวันที 12 มิถุนายน 2550) 
เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000
.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56
) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุดเข็มฉีดยา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเกียง
ข้อง ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็น
เงิน 50,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 50,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 56) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดู
กาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56) (กองสาธารณสุขฯ)   

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรืองโรคเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรืองโรค
เอดส์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 30,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 55) (กองสาธารณสุขฯ) 
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ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ การลดปริมาณ
ขยะจากแหล่งกําเนิดในครัวเรือน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ที
จําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 30,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 30,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 71) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสียงต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสียงต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้าย ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ ว 2018 ลงวันที 8
 ตุลาคม 2548 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ ว 1877 ลงวันที 12 มิถุนายน 2550) เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 56) (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครีองพ่นหมอกควัน ครุภัณฑ์
ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี  เป็นเงิน 20,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น ไขควง ประ
แจ น็อตสกูร แบตเตอรี นํามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่นนํามัน
เบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนก
ประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 40,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง เป็น
เงิน 59,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 59,000
.-บาท มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี 
1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง 
2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
(ซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 45,000 บาท

- เพือเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 7,500.-บาท เป็น
เงิน 45,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 45,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 75) (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,137,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,752,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,752,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา เป็น
เงิน 1,400,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,400,000
.-บาท (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน  78,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 78,000.-บาท (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง เป็นเงิน252,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 252,000.-บาท (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงานจ้างทัวไป ที ก
.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันใช้วุฒิการศึกษา
ระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัวไปซึงบรรจุหรือแต่งตังให้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวทีมีค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 10,000.-บาท ให้ได้รับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเพิมขึนจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือน
ละ 10,000.-บาท  และเพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ที ก.ท. ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนัน ต้องใช้
วุฒิการศึกษาระดับตํากว่าปริญญาตรี ให้ลูกจ้างประจํา  ซึงบรรจุหรือแต่ง
ตังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวทีมีเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนไม่ถึง
เดือนละ 13,285.-บาท ให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว เดือน
ละ 2,000.-บาท แต่เมือรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285.-บาท  ตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที 1 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 22,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 22,000.-บาท (กองช่าง) 
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งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีได้
รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯ กําหนด เป็นเงิน 10,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 10,000.-บาท (กองช่าง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ  เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 90,000.-บาท (กองช่าง)  

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ และ
รายจ่ายอืนเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ ฯลฯ เป็นต้น เป็นเงิน 20,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งาน
สารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมพนักงาน งานจัดทําคําสังและ
ประกาศงานตรวจสอบและแสดงรายการเกียวกับเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ งานรับเรืองร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอํานวยความสะดวก
ในเรืองต่างๆของกองช่าง งานบันทึกข้อมูลเกียวกับกองช่างในระบบ
คอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประสานงานการวางฎีกาเบิกจ่าย
เงิน งานเบิกพัสดุ-ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นเงิน 90,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง   ทีมีสิทธิ
เบิกได้รับตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน10,000.-บาท (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงาน
นี เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 30,000.-บาท (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ เพือใช้ใน
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 แผงกันห้อง (Partition) ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองช่าง) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ทีใช้ในสํานักงาน
เทศบาล เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจาน
รอง กระจกเงา ถาด กระโถน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 5,000.-บาท (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน เพลา นํามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000
.-บาท (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีใช้ในกอง
ช่าง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.- บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของกองช่าง เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกําจัด
วัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย และงานทีเกียวเนืองกับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ริมทางสาธารณะ ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายนํา-คูคลองระบาย
นํา ค่าจ้างเหมาบริการ และอืนๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 500,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 500,000.-บาท (กองช่าง)   

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ช่วยวัดระยะงาน
สํารวจ งานซ่อมบํารุง จัดเก็บรักษา เครืองมือเครืองใช้ และอุปกรณ์ทีใช้
ในการปฏิบัติงาน ช่วยในการติดตัง ประกอบ เครืองมือเครืองใช้ เกียวกับ
ไฟฟ้า ซ่อมบํารุงอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้าสาธารณะ สํารวจ ดูแล ไฟฟ้า
สาธารณะ เพือการซ่อมบํารุง จัดเก็บเครืองมือเครืองใช้ และวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ตรวจสอบท่อระบาย
นํา ช่องทางนํา ภายในเขตเทศบาล ตรวจสอบถนนในเขตเทศบาล ซ่อม
สร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครืองมือ เครืองใช้ และอุปกรณ์ในการ
สํารวจ รับ-ส่ง เอกสารหนังสือราชการจากเทศบาลถึงหน่วยงานงาน
อืนๆ และปฏิบัติงานอืนทีได้รับมอบหมาย เป็นเงิน 200,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000.-บาท (กองช่าง)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถ
จักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี เป็น
เงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 50,000.-บาท (กอง
ช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เพือใช้ในการติดตัง และ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือ
ก้าน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป เป็นเงิน100,000.-บาท (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ลูกรัง หินคลุก ปูน เหล็ก และวัสดุ
ก่อสร้างอืนๆ ในการบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินกําหนด เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 100,000.-บาท (กองช่าง)    
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน เพลา นํามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน  50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (กองช่าง) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 70,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 70,000
.-บาท (กองช่าง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองช่าง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณทางกลับรถลอดใต้สะพานและเสียง
ตามสายของเทศบาล เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ แบบหูหิว ขนาด 200 แอมป์ จํานวน 11,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมโลหะ แบบหูหิว ขนาด 200
 แอมป์ จํานวน  1 เครือง เป็นเงิน 11,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป เป็นเงิน 11,000.-บาท มีคุณลักษณะดังนี 
1) มีแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220V  
2) แระแสไฟเชือม (แอมป์) 20-200
3) ขนาดลวดทีใช้ (มม.) 1.6-4.0
(ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99) (กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 8/8/2560  11:26:40 หน้า : 34/47



ค่าจัดซือแท่นสว่าน ขนาด 1/2 นิว จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นสว่าน ขนาด 1/2 นิว จํานวน  1 เครือง เป็น
เงิน 3,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 3,000.-บาท มี
คุณลักษณะดังนี 
1) สามารถจับดอกสว่านได้สูงสุด 1/2 นิว  
2) มอเตอร์มีกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250W/220V
3) ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 260-2620 รอบต่อนาที
4) ขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 160X160 มม. 
(ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99) (กองช่าง)

ค่าจัดซือปากกาจับชินงาน ขนาด 4 นิว จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปากกาจับชินงาน ขนาด 4 นิว จํานวน  1 ตัว เป็น
เงิน 4,500.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 4,500.-บาท มี
คุณลักษณะดังนี 
1) ช่วงปากจับชินงานมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว 
2) ฐานหมุนได้ 180 องศา 
(ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือเทประยะ ความยาว 50 เมตร จํานวน 1,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเทประยะ ความยาว 50 เมตร จํานวน  1 ม้วน เป็น
เงิน 1,500.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 1,500.-บาท มี
คุณลักษณะดังนี 
1) สายเทปทําด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส  
2) เทปมีความยาว 50 เมตร
3) มีด้ามจับและทีหมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยโลหะ
4) ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่งช่องละ 1 มิลลิเมตร
5) มีหนังสือรับรองจากกอง ชัง ตวง วัด
(ซือตามราคาท้องถิน เนืองจากไม่มีกําหนดไว้ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 99) (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมกลางของกองช่าง เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 50,000.-บาท (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของกองช่าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างของกอง
ช่าง เช่น งานปรับปรุงระบบระบายนํา งานปรับปรุงถนนลงลูกรังหรือหิน
คลุกถนน ฯลฯ เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน100,000.-บาท (กองช่าง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง และวัสดุอืนๆ ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองช่าง)   

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 5,380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,730,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้างทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบฯกําหนด เป็น
เงิน  20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,800,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,600,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและอืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูล
ฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานกําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายนํา-คู
คลองระบายนํา ค่ากําจัดสิงปฏิกูล และรายจ่ายอืนเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืนๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 1,100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 1,100,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)  
         
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและทีรองรับรับขยะมูลฝอยในชุมชน งานขน
ถ่ายขยะมูลฝอย งานดูแลรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
โพ การดูแลบํารุงรักษาเครืองจักรกลและวัสดุ รวมทังอุปกรณ์ของงาน
รักษาความสะอาดชุมชน การดําเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ในหน้าที
ทีเกียวข้องตามภารกิจกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็นเงิน 500,000
.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 500,000.-บาท (กองสาธารณ
สุขฯ)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ รถ
จักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ หรือทรัพย์สินอืนใดของหน่วยงานนี  เป็น
เงิน 200,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 130,000.-บาท ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 70,000.-บาท  (กองสาธารณสุขฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 910,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เพือใช้ในการรักษา
ความสะอาดภายในเขตเทศบาล เช่น  ถังรองรับขยะมูลฝอย ไม้กวาด ฯลฯ
 เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกําหนด เป็นเงิน 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  เป็นเงิน 150,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน เพลา นํามันเบรก สัญญานไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 80,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 80,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 600,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่าง ๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจาราบี นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 600,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 600,000
.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น นํายาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายที
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนดเป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตรต่างๆ เพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น มีดดายหญ้า คราด กรรไกรตัดกิงไม้  หรือตัดหญ้า หินลับ
มีด ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกําหนด เป็นเงิน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 40,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ เพือใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น เสือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการ
จําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
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งบลงทุน รวม 2,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,650,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จํานวน 2,400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 170
 วัตต์ แบบอัดท้าย จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 2,400,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 2,400,000.-บาท มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี  
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์
เมตร และสามารถรับนําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
2) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม 
3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่
น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิว
4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง  
(ซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี พ.ศ.2560) (นํามาจากแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98) (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง ของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 250,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป เป็นเงิน 250,000.-บาท (กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 480,000 บาท
งบบุคลากร รวม 320,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 320,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 320,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 320,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 320,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ทีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบ
แทนตามระเบียบฯ กําหนด เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจําทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด เป็น
เงิน 5,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอืนทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงบริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
                     
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทําแผนชุมชน การ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจําปี งานส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี การ เสริม
สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้
ป่วยเอดส์ ประจําเดือน งานส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รวม
ทังงานประชาสัมพันธ์ทางสืออิเล็กทรอนิกส์ สํารวจข้อมูลเบืองต้นในเขต
พัฒนาชุมชนเพือจัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนให้มีการรวม
กลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นําท้องถิน ดูแลส่งเสริม
ประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริมในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถินของตน ร่วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท้องถินอย่าง
ใกล้ชิด ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถินตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้องเพือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิน ติดตามผลงานและจัด
ทํารายงานต่างๆ และปฏิบัติงานอืนทีเกียวข้องตามทีได้รับมอบหมาย เป็น
เงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 90,000.-บาท 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ สําหรับพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ เป็นเงิน 15,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 15,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอืน
ใดของหน่วยงานนี เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็น
เงิน 5,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เพือใช้ใน
งานราชการ เช่น หนังสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ
กาว แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ เป็นต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภท
รายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด เป็น
เงิน 20,000.-บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึก เมาส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ เป็น
ต้น ตามบัญชีการจําแนกประเภทรายจ่ายทีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินกําหนด เป็นเงิน 10,000.- บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่ง
เสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบําบัด ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็น
เงิน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 40,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว 
และต่อต้านการค้ามนุษย์

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์ เพือป้องกันการเกิดความ
รุนแรงในเด็ก สตรี และคอบครัว ให้ดําเนินการไปด้วยความและความเข้า
ใจและการป้องกันและสอดส่องดูแลการค้ามนุษย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน  10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 60) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เพือป้องกันการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัย
รุ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เพือป้องกันการตัง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เพือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและ
เยาวชน ในการป้องกันการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สอดแทรกสุขภาวะ
ทางเพศเชิงบวกให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถสือสารสุขภาวะทาง
เพศกับบุตรหลานได้ และวัฒนธรรมท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย
ตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน  10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 60) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 70) (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  โดย
เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์   ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1224 ลงวันที 22
 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 100,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 100,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 69) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่าง
ยังยืน

จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขอย่างยังยืน เช่น ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต้อง
จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 10,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 59) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตําบล เพือ
ทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและจัดทําแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับ
ตําบล เพือทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปีและจัดทํา
แผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 57) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรี
อาสาระดับชุมชน และผู้นําท้องถินในเขตเทศบาลตําบลหนองโพ

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน คณะ
กรรมการสตรีอาสาระดับชุมชน และผู้นําท้องถินในเขตเทศบาลตําบล
หนองโพ โดยให้ความรู้ในเรืองบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาระดับชุมชน และผู้นําท้องถิน การทํางาน
ร่วมกับชุมชนเพือยกระดับให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง รู้จักสิทธิและหน้าทีของ
ตนเอง มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน การพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
อนุรักษ์พลังงาน การลด ละ เลิกอบายมุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง การกําหนดรูปแบบการพัฒนาท้องถินบนพืนฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และเรืองอืนๆ ทีจําเป็นต่อการพัฒนาท้องถิน  และการ
ทัศนศึกษาดูงานพืนทีทีประสบผลสําเร็จตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  การให้ความรู้ในเรืองการป้องกันอาชญากรรม การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 50,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป เป็นเงิน 50,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 80) (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (หลักสูตรระยะสัน) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (หลัก
สูตรระยะสัน) เพือสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริม เพิม
พูนรายได้ให้แก่ครัวเรือน หรือลดรายจ่ายแก่ตนเองและครอบครัวและ
ชุมชน ครอบครัวพึงตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน 20,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 70) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีฯ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังคณะกรรมการชุมชนและคณะ
กรรมการสตรีฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน  5,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 58) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐานในเขตเทศบาล
ตําบลหนองโพ

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน
ในเขตเทศบาลตําบลหนองโพ เพือใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพชิวิตของประชาชนในชุมชน เพือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยผ่านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน โดย
นําข้อมูลการจัดเก็บของชุมชนมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพืนทีปัญหาทีแท้จริง และเพือใช้อข้อมูลพืน
ฐานเป็นแวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถินในการสนองนโยบายของ
รัฐบาลเพือบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็น
เงิน 5,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 5,000.-บาท (นํา
มาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 58) (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคน
พิการ เพือส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ การทํากิจกรรมและ
นันทนาการ เช่น การทําบุญ การออกกําลังกาย การสวดมนต์ไหว้พระ การ
นังสมาธิ และการสันทนาการต่างๆ และการเข้าถึงสิทธิความเสมอภาคของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 30,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 30,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 59) (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬา
ภายในหน่วยงานในอําเภอโพธาราม และการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา
เสพติด และกีฬาระหว่างชุมชน

จํานวน 250,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ กีฬาภายในหน่วยงานในอําเภอโพธาราม และการจัดการ
แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด และกีฬาระหว่างชุมชน เช่น ค่าป้ายค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา และค่าวัสดุอืนๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
ต้องจ่ายตามโครงการ เป็นเงิน 250,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป เป็นเงิน250,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 68
) (กองการศึกษา)     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 20,000.-บาท ((นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 68) (กองการศึกษา)   

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประกอบด้วย
พิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าใช้
จ่ายสําหรับการประกวดและการตัดสิน เงินค่าสนับสนุนและหรือของที
ระลึกในการจัดงาน ค่าป้าย ค่ามหรสพและการแสดง ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืนๆ ที
จําเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 150,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 67) (กองการศึกษา)  

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประกอบ
ด้วย พิธีเปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตกแต่งรถเข้าร่วมขบวนสงกรานต์ ค่า
อาหารและเครืองดืม เงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสิน ค่าเงินสนับ
สนุนและหรือของทีระลึกในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
มหรสพหรือการแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครืองแต่งกาย ฯลฯ ตลอดจนรายจ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย เป็นเงิน 150,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 150,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 67) (กองการศึกษา)   
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ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย พิธี
เปิด ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเงินสนับสนุนและหรือ
เงินรางวัลสําหรับการประกวดและตัดสิน เงินสนับสนุนและหรือของที
ระลึกในการจัดงาน ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าและเครืองขยายเสียง ตลอดจนรายจ่ายอืนๆทีจําเป็นต้องจ่าย เป็น
เงิน 160,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 160,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 67) (กองการศึกษา) 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และการจัดงาน “ท่องเทียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561” อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามหนังสืออําเภอ
โพธาราม ที รบ 0318/4653 ลงวันที 28 ตุลาคม 2559 เป็น
เงิน 15,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 15,000.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85) (สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,310,860 บาท
งบกลาง รวม 11,310,860 บาท
งบกลาง รวม 11,310,860 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,908,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที
เทศบาลกู้เงินเพือก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตาม
สัญญาเลขที 1030/37/2555 ลงวันที 21 ธันวาคม 2554 ยอดเงินกู้ตาม
สัญญา จํานวน 31,520,000.-บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี กําหนด
ส่งใช้คืนภายในกําหนด 15 ปี เงินงวดชําระหนีปีที 5 ต้น
เงิน 1,907,425.22 บาท และเหลือต้นเงินคง
ค้าง 22,522,487.55 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 1,908,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 733,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ที
เทศบาลกู้เงินเพือก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล พร้อมครุภัณฑ์ ตาม
สัญญาเลขที 1030/37/2555 ลงวันที 21 ธันวาคม 2554 ยอดเงินกู้ตาม
สัญญา จํานวน 31,520,000.-บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี กําหนด
ส่งใช้คืนภายในกําหนด 15 ปี เงินงวดชําระหนีปี
ที 5 ดอกเบีย 732,897.38 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 733,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคมและกระทรวงทีออกตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีจ่ายจริงและเป็นการจ่ายจากเงินราย
ได้ ทีเทศบาลจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 จํานวน 14 อัตรา เป็นเงิน 90,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ เป็นเงิน 84,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 6,000.-บาท(สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 900,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปาเทศบาลตําบลหนอง
โพ เป็นเงิน 900,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 900,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลหนองโพ เป็น
เงิน 5,500,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 5,500,000
.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61
) (สํานักปลัดเทศบาล)  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,160,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการของเทศบาลตําบลหนองโพ เป็น
เงิน 1,160,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 1,160,000
.-บาท (นํามาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61
) (สํานักปลัดเทศบาล)  

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตําบลหนองโพ เป็น
เงิน 6,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน 6,000.-บาท (นํา
มาจากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61) (สํานักปลัด
เทศบาล)   

สํารองจ่าย จํานวน 308,860 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน การเผชิญเหตุสาธารณภัย
ต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ และความจําเป็นได้ตามความ
เหมาะสม ให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 ข้อ 19 เป็นเงิน 308,860.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 305,360.-บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็น
เงิน 3,500.-บาท  (สํานักปลัดเทศบาล)   
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 155,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังไว้ 
  40,000.-บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยพิจารณา
จากงบประมาณรายรับจริง งบประจําปีทีผ่านมายกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของ
รายรับดังกล่าว แต่ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับ
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6  ของราย
รับจริงทุกประเภทของปีงบประมาณทีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2559) โดย
ไม่รวมเงินกู้เงิน เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ปีงบ
ประมาณ 2559) เทศบาลมีรายรับจริงของงบประมาณทัวไปทัง
สิน 46,365,981.13 บาท หักเงินกู้เงินอุดหนุนทัวไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  22,547,753.-บาท คงเหลือรายรับทีจะนําไปคํานวณตังจ่าย
เป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล จํานวน  23,818,228.13 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1/6 = 0.00167 (23,818,228.13 x 0.00167) คํานวณได้เท่า
กับ 39,776.44 บาท ตังไว้ 40,000.-บาท โดยตังตามหนังสือกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2999 ลงวันที 3
 กรกฎาคม 2555 เป็นเงิน 40,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน 40,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 

2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังไว้ 95,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์เพือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพีนที พ.ศ. 2557 ซึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตังเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น
เงิน 95,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 95,000.-บาท (นํามา
จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 61) (สํานักปลัด
เทศบาล)

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร      ตังไว้ 20,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร การจัดซือและจัดหา
อุปกรณ์ เช่น เครืองหมายจราจรสัญญาณ แผงกัน การทําป้าย สัญญาณไฟ
จราจร ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
 3203 ลงวันที 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นเงิน 20,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับ
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 10,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ เป็น
เงิน  10,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 540,000 บาท
- เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินโดย
คํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามงบ
ประมาณทัวไป (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้
และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0313.4ว 1187 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2542 และ
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินที มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานักงานกอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินที มท 0808.5/ว 30 ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม 2560 (วิธีการคํานวณ ประมาณการรายรับ - เงินรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุด
หนุน) = 45,000,000 - 18,000,000 = 27,000,000 คิดเป็นร้อยละ
สอง เป็นเงิน 540,000.-บาท ตังไว้ เป็นเงิน  540,000.-บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็นเงิน 540,000.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)
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