
   สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

   

   

   

   

    



ค าแถลงงบประมาณ 

 ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   

 
           ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 

      

               บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลตลาดแค จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลตลาดแคอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแคจึงขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและ
สมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดงัตอ่ไปน้ี 

  1. สถานะการคลงั 

   1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่มีสถานะการเงนิ 
ดงัน้ี 

    1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 36,322,803.39 บาท 

    1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 21,444,057.76 บาท 

    1.1.3 เงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,125,619.53 บาท 

    1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

    1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ านวน 19 โครงการ รวม 5,461,418.85 บาท 

   1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 8,712,884.88 บาท 

  2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2560 

   (1) รายรบัจรงิ จ านวน 41,194,807.62 บาท ประกอบดว้ย 

    หมวดภาษีอากร จ านวน 713,286.82 บาท 

   หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จ านวน 390,062.80 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ  จ านวน 607,583.61 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 49,404.70 บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 14,163,951.69 บาท 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 25,270,518.00 บาท 
 

  (2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 422,769.25 บาท 

  (3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 33,056,170.19 บาท ประกอบดว้ย 

   งบกลาง จ านวน 7,175,382.47 บาท 

   งบบคุลากร จ านวน 16,203,418.35 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน 7,432,731.44 บาท 

   งบลงทุน จ านวน 780,059.00 บาท 

   งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท 

   งบเงินอดุหนุน จ านวน 1,464,578.93 บาท 

                       (4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน  342,739.25 บาท 
                       (5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 1,718,000.60 บาท 
                       (6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

  3. งบเฉพาะการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  ประเภทกจิการประปา   กจิการประปา 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ.2560 

    รายรบัจรงิ จ านวน 2,428,726.18 บาท 

    รายจา่ยจรงิ จ านวน 2,317,557.30 บาท 

    ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 

    เงนิสะสม จ านวน 2,176,559.12 บาท 

    ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 1,645,728.21 บาท 

    กูเ้งนิจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ จ านวน 0.00 บาท 

    ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 

    เงนิฝากธนาคาร จ านวน 3,947,103.68 บาท 

    ทรพัย์รบัจ าน า จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

    

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา 

        

           
รายรบัจรงิ ปี  

2559 
 

 
ประมาณการ ปี 

2560 

 
ประมาณการ ปี 

2561 

รายได้จดัเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 667,444.15 698,500.00 698,500.00 

  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 623,129.50 451,800.00 451,800.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 683,601.07 739,300.00 739,300.00 

  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 224,827.92 151,200.00 121,200.00 

  หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจ้ดัเก็บเอง 2,199,002.64 2,040,800.00 2,010,800.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดภาษีจดัสรร 19,819,322.93 17,375,000.00 17,070,000.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 19,819,322.93 17,375,000.00 17,070,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่       

  หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 19,803,908.00 34,140,293.00 33,919,200.00 

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 19,803,908.00 34,140,293.00 33,919,200.00 

รวม 41,822,233.57 53,556,093.00 53,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจรงิปี 
2559 

ประมำณกำร ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

จำ่ยจำกงบประมำณ       

  งบกลำง 4,204,112.46 9,794,103.00 10,575,876.00 

  งบบคุลำกร 18,342,242.00 23,002,590.00 22,541,882.00 

  งบด ำเนินงำน 10,145,069.34 13,566,800.00 12,524,942.00 

  งบลงทุน 1,585,960.00 1,798,600.00 5,683,700.00 

  งบรำยจำ่ยอืน่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

  งบเงินอดุหนุน 1,847,891.58 2,095,000.00 1,653,600.00 

รวมจำ่ยจำกงบประมำณ 36,145,275.38 50,277,093.00 53,000,000.00 

รวม 36,145,275.38 50,277,093.00 53,000,000.00 
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         บนัทกึหลกัการและเหตุผล     

ประกอบรา่งเทศบญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 10,797,960 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,252,220 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 17,396,742 

  แผนงานสาธารณสขุ 4,591,282 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,228,120 

  แผนงานเคหะและชุมชน 200,000 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 250,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 495,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,992,800 

  แผนงานการพาณิชย์ 220,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 10,575,876 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 53,000,000 

       



 

รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา 
แผนงานบริหารงานท ั่วไป 

             งาน 
งานบริหารท ั่วไป งานวางแผนสถติิและวชิาการ งานบริหารงานคลงั รวม 

งบ     
งบบคุลากร 6,589,860 719,040 1,615,860 8,924,760 

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,965,220 719,040 1,615,860 6,300,120 

งบด าเนินงาน 1,449,000 188,000 430,200 1,817,200 

    คา่ตอบแทน 223,000 31,000 182,200 436,200 

    คา่ใช้สอย 721,000 102,000 186,000 759,000 

    คา่วสัดุ 250,000 55,000 62,000 367,000 

    คา่สาธารณูปโภค 255,000 0 0 255,000 

งบลงทุน 15,000 0 21,000 36,000 

    คา่ครุภณัฑ์ 15,000 0 21,000 36,000 

งบรายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

    รายจา่ยอืน่ 20,000 0 0 20,000 

                                             รวม 8,073,860 907,040 2,067,060 10,797,960 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

             งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
และระงบัอคัคีภยั 

รวม 
 งบ     
 งบบคุลากร 1,664,220 0 1,664,220 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,664,220 0 1,664,220 

 งบด าเนินงาน 320,000 125,000 372,000 

     คา่ตอบแทน 40,000 0 40,000 

     คา่ใช้สอย 110,000 0 110,000 

     คา่วสัดุ 170,000 125,000 222,000 

 งบลงทุน 0 216,000 216,000 

     คา่ครุภณัฑ์ 0 216,000 216,000 

                                              รวม 1,984,220 341,000 2,252,220 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แผนงานการศึกษา 

           งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รวม 
 งบ     
 งบบคุลากร 883,380 7,374,782 8,258,162 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 883,380 7,374,782 8,258,162 

 งบด าเนินงาน 145,000 6,973,980 7,118,980 

     คา่ตอบแทน 35,000 0 35,000 

     คา่ใช้สอย 80,000 5,444,780 5,524,780 

     คา่วสัดุ 30,000 1,529,200 1,559,200 

 งบลงทุน 46,000 400,000 446,000 

     คา่ครุภณัฑ์ 46,000 0 46,000 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 400,000 400,000 

 งบเงินอดุหนุน 0 1,573,600 1,573,600 

     เงนิอดุหนุน 0 1,573,600 1,573,600 

                                              รวม 1,074,380 16,322,362 17,396,742 

 แผนงานสาธารณสขุ 

             งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ 

งานบริการสาธารณสขุและ
งานสาธารณสขุอืน่ 

รวม 
 งบ     
 งบบคุลากร 1,753,320 0 1,753,320 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,753,320 0 1,753,320 

 งบด าเนินงาน 926,942 65,000 937,962 

     คา่ตอบแทน 73,000 0 73,000 

     คา่ใช้สอย 574,942 45,000 619,942 

     คา่วสัดุ 279,000 20,000 299,000 

 งบลงทุน 1,900,000 0 1,900,000 

     คา่ครุภณัฑ์ 100,000 0 100,000 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 1,800,000 0 1,800,000 

                                              รวม 4,580,262 65,000 4,591,282 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

           งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคม
สงเคราะห์ 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม
สงเคราะห์ 

รวม 
 งบ     
 งบบคุลากร 813,120 0 813,120 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 813,120 0 813,120 

 งบด าเนินงาน 205,000 80,000 415,000 

     คา่ตอบแทน 5,000 0 5,000 

     คา่ใช้สอย 70,000 80,000 280,000 

     คา่วสัดุ 95,000 0 95,000 

     คา่สาธารณูปโภค 35,000 0 35,000 

                                              รวม 1,018,120 80,000 1,228,120 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

             งาน 
งานไฟฟ้าถนน รวม 

  งบ     
  งบด าเนินงาน 150,000 150,000 

      คา่วสัดุ 150,000 150,000 

  งบเงินอดุหนุน 50,000 50,000 

      เงนิอดุหนุน 50,000 50,000 

                                               รวม 200,000 200,000 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

             งาน งานสง่เสริมและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน 

รวม 
  งบ     
  งบด าเนินงาน 350,000 220,000 

      คา่ใช้สอย 350,000 220,000 

  งบเงินอดุหนุน 30,000 30,000 

      เงนิอดุหนุน 30,000 30,000 

                                               รวม 380,000 250,000 

   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

             งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
ศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ 
งานกฬีาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 

งบ     

งบด าเนินงาน 135,000 100,000 260,000 495,000 

    คา่ใช้สอย 135,000 100,000 260,000 495,000 

                                             รวม 135,000 100,000 260,000 495,000 

 
 
 
 

  



 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

           งาน งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 
 งบ     
 งบบคุลากร 1,128,300 0 1,128,300 

     เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,128,300 0 1,128,300 

 งบด าเนินงาน 428,800 350,000 778,800 

     คา่ตอบแทน 95,800 0 95,800 

     คา่ใช้สอย 233,000 50,000 283,000 

     คา่วสัดุ 100,000 300,000 400,000 

 งบลงทุน 16,700 2,746,000 3,085,700 

     คา่ครุภณัฑ์ 16,700 0 16,700 

     คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 2,746,000 3,069,000 

                                              รวม 1,573,800 3,096,000 4,992,800 

 แผนงานการพาณิชย์ 

             งาน 
งานตลาดสด รวม 

  งบ     
  งบด าเนินงาน 320,000 220,000 

      คา่วสัดุ 10,000 10,000 

      คา่สาธารณูปโภค 310,000 210,000 

                                               รวม 320,000 220,000 

  แผนงานงบกลาง 

             งาน 
งบกลาง รวม 

  งบ     
  งบกลาง 10,421,896 10,575,876 

      งบกลาง 10,421,896 10,575,876 

                                               รวม 10,421,896 10,575,876 

  
       
        



ยอดรวม

               10,797,960

                 2,252,220

  

               17,396,742

                 4,591,282

                 1,228,120

 200,000

                     250,000

 495,000

  

                 4,992,800

                     220,000

  

               10,575,876

53,000,000

ยอดรวม

85,000

1,471,360

2,212,640

3,769,000

(นายสรุศษิฐ์  อนิทกรอดุม)

ต าแหน่ง นายอ าเภอโนนสงู ปฏบิตัริาชการแทน

ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

(ลงนาม)..................................................

เห็นชอบ

(นายชยัรตัน์  กติตหิริญัวฒัน์ )

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค

(ลงนาม)..................................................

ประกาศ ณ วนัที ่......................................................................

ขอ้ 7. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลตลาดแคมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลตลาดแคปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิของเทศบาลต าบล

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 3,769,000 บาท ดงัน้ี

งบ

งบกลาง

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 56,769,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิน้ 53,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

เทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ถงึฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลต าบลตลาดแค และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสมีา

ขอ้ 1. เทศบญัญตั ิน้ีเรียกวา่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ้ 2. เทศบญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลตลาดแค

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ



รายงานประมาณการรายรบั 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา 

            รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดตา่ง 
(%) 

ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 318,777.01 319,383.75 320,278.25 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 8,264.79 8,137.70 8,287.90 8,500.00 0.00 % 8,500.00 

     ภาษีป้าย 392,436.70 355,308.00 338,878.00 390,000.00 0.00 % 390,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 719,478.50 682,829.45 667,444.15 698,500.00     698,500.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต               

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 2,754.80 2,638.40 2,134.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 2,558.52 2,554.75 3,393.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 282,020.00 287,720.00 288,200.00 285,000.00 0.00 % 285,000.00 

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิง่ปฏกิูล 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร 790.00 1,020.00 720.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 590.00 510.00 320.00 800.00 0.00 % 800.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 11,800.00 8,600.00 10,400.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00 

     คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 88,050.00 151,200.00 231,150.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00 

     คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ 774.00 1,018.00 678.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 6,030.00 8,005.00 35,302.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     คา่ใบอนุญาตรบัท าการก าจดัสิง่ปฏกิลูหรือมลูฝอย 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพ 

21,450.00 18,650.00 19,350.00 22,000.00 0.00 % 22,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตาราง
เมตร 

5,650.00 6,700.00 5,700.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 300.00 350.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00 

 
 
 

       

        

        



        
  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 2,460.00 2,130.00 2,702.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใช้เครือ่งขยายเสยีง 350.00 500.00 220.00 700.00 0.00 % 700.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 9,640.00 7,000.00 7,560.00 9,800.00 0.00 % 9,800.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 435,217.32 513,596.15 623,129.50 451,800.00     451,800.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที ่ 414,580.00 370,100.00 391,450.00 434,300.00 0.00 % 434,300.00 

     ดอกเบีย้ 298,592.05 357,545.22 292,151.07 305,000.00 0.00 % 305,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 713,172.05 727,645.22 683,601.07 739,300.00     739,300.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 94,000.00 61,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00 

     คา่เขียนแบบแปลน 27,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คา่จ าหน่ายแบบพิมพ์และค ารอ้ง 582.00 754.00 496.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 118,697.64 138,787.40 163,331.92 120,000.00 -16.67 % 100,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 146,479.64 233,541.40 224,827.92 151,200.00     121,200.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 69,056.25 506,197.40 891,405.65 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 13,383,258.25 12,664,237.11 14,251,644.01 13,400,000.00 -2.99 % 13,000,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 1,604,725.32 1,597,808.29 1,608,791.14 1,600,000.00 -6.25 % 1,500,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 103,377.80 89,128.91 96,345.92 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ภาษีสรุา 672,951.17 761,358.50 741,740.03 700,000.00 0.00 % 700,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 915,346.96 1,311,640.81 1,595,488.95 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร่ 27,525.36 22,608.89 40,883.29 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 52,436.46 37,548.67 25,288.94 45,000.00 -11.11 % 40,000.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายทีด่ิน 

406,460.00 990,722.00 476,855.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 17,235,137.57 17,981,250.58 19,728,442.93 17,375,000.00     17,070,000.00 

 

 

 

 



 

 

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

17,318,591.00 20,519,421.00 19,803,908.00 34,140,293.00 -0.65 % 33,919,200.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 17,318,591.00 20,519,421.00 19,803,908.00 34,140,293.00     33,919,200.00 

รวมทุกหมวด 36,568,076.08 40,658,283.80 41,731,353.57 53,556,093.00     53,000,000.00 

 



 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสมีา 

                  

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  53,000,000   บาท  
แยก
เป็น 

 
  

   รายไดจ้ดัเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 698,500 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 300,000 บาท 

  
ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 8,500 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 390,000 บาท 

 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 451,800 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จ านวน 285,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร จ านวน 1,500 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 800 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 12,000 บาท 

  
คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 90,000 บาท 

  
คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ จ านวน 1,000 บาท 

  
คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 10,000 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ 

จ านวน 22,000 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร
ในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร 

จ านวน 6,000 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 2,500 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสียง จ านวน 700 บาท 

  
คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ จ านวน 9,800 บาท 

 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 739,300 บาท 

  
คา่เชา่หรือบรกิารสถานที ่ จ านวน 434,300 บาท 

  
ดอกเบีย้ จ านวน 305,000 บาท 

 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 121,200 บาท 

  
คา่ขายแบบแปลน จ านวน 20,000 บาท 

  
คา่จ าหน่ายแบบพมิพ์และค ารอ้ง จ านวน 1,200 บาท 

  
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 100,000 บาท 

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดภาษีจดัสรร รวม 17,070,000 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 100,000 บาท 

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 1,500,000 บาท 

  
ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 



 

  
ภาษีสุรา จ านวน 700,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามติ จ านวน 1,200,000 บาท 

  
คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000 บาท 

  
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

จ านวน 400,000 บาท 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 33,919,200 บาท 

  
เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิ
ถา่ยโอนเลือกท า 

จ านวน 33,919,200 บาท 

 



รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอโนนสูง    จงัหวดันครราชสมีา 

             รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานบริหารงานท ั่วไป               

งานบริหารท ั่วไป               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 695,520 695,520 0 % 695,520 

    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 

    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 120,000 120,000 0 % 120,000 

    
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

198,720 198,720 198,720 198,720 0 % 198,720 

    เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 1,490,400 1,490,400 1,490,400 1,490,400 0 % 1,490,400 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,624,640 2,624,640     2,624,640 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 1,412,525 1,302,567 1,699,325 2,457,730 11.21 % 2,733,360 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 45,204 14,200 12,900 93,600 -10.26 % 84,000 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 150,500 63,933 83,548 161,000 30.43 % 210,000 

    คา่จา้งลูกจา้งประจ า 496,680 346,140 374,400 403,180 1.85 % 410,640 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 13,022 1,290 0 7,200 -100 % 0 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 552,100 457,680 496,240 512,040 0.42 % 514,200 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 182,150 31,380 19,140 19,200 -32.19 % 13,020 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,852,181 2,217,190 2,685,553 3,653,950     3,965,220 

รวมงบบคุลากร 5,476,821 4,841,830 5,310,193 6,278,590     6,589,860 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

146,157 151,844.5 906,124 20,000 -25 % 15,000 

    คา่เบีย้ประชุม 0 0 3,625 10,000 0 % 10,000 

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    คา่เช่าบา้น 132,327 70,800 66,000 114,000 0 % 114,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 51,165 48,360 49,645 79,000 0 % 79,000 

    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 6,237 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ตอบแทน 335,886 271,004.5 1,025,394 228,000     223,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 58,422 41,921.24 58,099.68 80,000 -12.5 % 70,000 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 396,498 45,980 14,850 78,591 -3.3 % 76,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
คา่ใช้จา่ยเงนิสง่คืนกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยักรณีรถขององค์ปกปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      คา่ใช้จา่ยเดนิทางไปราชการ 584,564 0 0 0 0 % 0 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 57,536 59,800 132,000 -39.39 % 80,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 0 0 0 0 % 0 

      โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 0 927 4,747 4,688 6.66 % 5,000 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      โครงการจดังานวนัเทศบาล 0 0 0 14,721 -66.03 % 5,000 

      
โครงการจดัท าฐานข้อมลูบคุลากร
เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร
รายบคุคล 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการตามแนวทางอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

0 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการปรบัปรุงทะเบยีนราษฎร 0 960 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงและพฒันางานทะเบยีน
ราษฎร 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชิกสภาท้องถิน่ 

0 135,717 53,635 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสทิธภิาพ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่สมาชิกสภาทอ้งถิน่
เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการพฒันาความรูด้า้นงานธุรการ
และงานสารบรรณของบคุลากรเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

0 13,310 0 0 0 % 0 

      
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ
เทศบาล 

0 107,530 169,460 0 0 % 0 

      
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 120,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏบิตังิาน
ดว้ย 5 ส. 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

0 0 0 50,000 -90 % 5,000 

      
โครงการส ารวจความพงึพอใจในการ
บรกิารงานธุรการ 

0 0 0 3,500 -100 % 0 

      
โครงการอบรมเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
เงนิสง่คนืกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั
กรณีรถขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ฯ 

95,845.85 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 267,952.41 236,211.63 200,100 -30.03 % 140,000 

รวมคา่ใช้สอย 1,135,329.85 671,833.65 596,803.31 863,600     471,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 54,723 89,778 151,511 60,000 -16.67 % 50,000 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 24,917 33,876 31,994 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 2,470 1,717 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 158,439.9 127,916 140,073.5 130,000 0 % 130,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 67,190 25,200 26,900 30,000 0 % 30,000 

รวมคา่วสัดุ 307,739.9 278,487 350,478.5 260,000     250,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 216,558.45 229,750.2 245,496.59 230,000 -13.04 % 200,000 

    
คา่บรกิาร
โทรศพัท์ 

  12,780.14 12,123.93 9,241.14 14,500 3.45 % 15,000 

    
คา่บรกิาร
ไปรษณีย์ 

  30,705 31,288 24,741 25,000 0 % 25,000 

    
คา่บรกิาร
สือ่สารและ
โทรคมนาคม 

  
11,556 11,556 16,819.5 15,500 -3.23 % 15,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 271,599.59 284,718.13 296,298.23 285,000     255,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,050,555.34 1,506,043.28 2,268,974.04 1,636,600     1,199,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      
เกา้อีท้ างานแบบมีพนกัสงูมหีมอนรอง
หนุนศรีษะ 

0 4,800 0 0 0 % 0 

      
เกา้อีแ้บบมีลอ้เลือ่นมพีนกัพิงครึง่หลงั มี
เทา้แขน ปรบัระดบัได้ 

0 0 3,500 0 0 % 0 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
เครือ่งปรบัอากาศชนิดต ัง้พ้ืนหรือชนิด
แขวน 

80,000 0 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเกา้อี้แบบมลี้อเลือ่น มพีนกัพงิครึง่
หลงั จ านวน 2 ตวั 

7,000 0 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเกา้อี้แบบมลี้อเลือ่นมพีนกัพิงครึง่
หลงัมเีทา้แขนปรบัได้ 

27,500 0 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดต ัง้พ้ืนหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บทีียู จ านวน 
1 เครือ่ง 

0 0 0 37,000 -100 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดต ัง้หรือชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บทีียู 

0 0 0 28,600 -100 % 0 

      จดัซ้ือชุดโซฟาส านกังาน  จ านวน 1 ชุด 0 0 0 25,000 -100 % 0 

      จดัซ้ือตู้ลอ๊กเกอร์ 23,000 0 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 6 ฟุต พรอ้ม
เกา้อีท้รงสงูหมนูได้ มพีนกัพิงมที้่าวแขน 
ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ชุด 

0 0 0 0 100 % 15,000 

      จดัซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูาชุด 9 จ านวน 1 ชุด 0 0 0 9,900 -100 % 0 

      โตะ๊ท างานระดบั 7-9 0 5,800 0 0 0 % 0 

      ถงัน ้าแข็งขนาดไมต่ ่ากวา่ 450 ลิตร 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      พดัลมตดิผนงั 10,500 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดต ัง้พ้ืน
หรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 

0 0 43,900 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      
จดัซ้ือเครือ่งเสยีงเพือ่ใช้ในการปฏบิตังิาน 
จ านวน 1 ชุด 

0 0 120,000 0 0 % 0 

      
เพือ่จดัซ้ือวทิยุสือ่สารประจ าหอ้งวิทยุ
สือ่สาร จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 30,000 0 0 % 0 

      วทิยุสือ่สาร 0 0 0 4,700 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      กลอ้งถา่ยภาพแบบดจิติอล 0 0 0 25,000 -100 % 0 

      เครือ่งเสยีงเพือ่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 0 50,000 0 0 0 % 0 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
จดัซ้ืออุปกรณ์สือ่สารประชาสมัพนัธ์ 
ประจ ารถยนต์สว่นกลาง 

30,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      
จดัซ้ือถงัน ้าแข็งไมต่ ่ากวา่ 450 ลติร 
จ านวน 1 ถงั 

0 0 10,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 0 21,000 0 0 0 % 0 

      
เครือ่งพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีด
หมกึ (inkjet) 

0 0 0 7,600 -100 % 0 

      
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้่อย
กวา่ 18.5 น้ิว จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 0 3,300 -100 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังาน
ประมวลผล (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 
น้ิว) จ านวน 1 ชุด 

0 0 23,000 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction ชนิด
ฉีดหมกึ inkjet จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 7,600 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 
เครือ่ง 

0 0 3,100 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 178,000 81,600 241,100 151,100     15,000 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
โครงการปรบัภมูทิศัน์สถานทีท่ างานน่า
อยู ่น่าท างาน 

0 300,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 300,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 178,000 381,600 241,100 151,100     15,000 

  งบรายจา่ยอืน่               

  รายจ่ายอืน่               

    รายจา่ยอืน่ 870,281 0 20,000 0 100 % 20,000 

รวมรายจา่ยอืน่ 870,281 0 20,000 0     20,000 

รวมงบรายจา่ยอืน่ 870,281 0 20,000 0     20,000 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

รวมงานบรหิารท ั่วไป 8,575,657.34 6,729,473.28 7,840,267.04 8,066,290     7,823,860 

งานวางแผนสถติิและวชิาการ               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0 480,180 525,172 570,720 -2.4 % 557,040 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 0 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 0 108,000 0 % 108,000 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 0 12,000 0 % 12,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 522,180 567,172 732,720     719,040 

รวมงบบคุลากร 0 522,180 567,172 732,720     719,040 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่เช่าบา้น 0 0 0 1,000 500 % 6,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 11,000 23,500 25,000 0 % 25,000 

รวมคา่ตอบแทน 0 11,000 23,500 26,000     31,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 10,261 63,799 30,000 -33.33 % 20,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      (1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 0 85,000 -100 % 0 

      
(3)โครงการจดัท าเว็ปไซต์เทศบาลต าบล
ตลาดแค 

0 0 0 3,600 -100 % 0 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 38,218 0 0 100 % 30,000 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางราชการ 0 0 27,315 0 0 % 0 

      
โครงการจดัท าสือ่เผยแพรผ่ลงานของ
เทศบาล 

0 0 0 0 100 % 10,000 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย
และการป้องกนัการทุจรติ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 1,790 0 12,000 0 % 12,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 50,269 91,114 130,600     102,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 0 10,089 12,297 10,000 0 % 10,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 25,960 29,650 35,000 -28.57 % 25,000 

รวมคา่วสัดุ 0 36,049 41,947 55,000     55,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 97,318 156,561 211,600     188,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      เกา้อีล้้อเลือ่นมพีนกัพงิครึ่งหลงั 0 3,500 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือตูเ้หล็ก มอก.ขนาด 2 บานเปิด 
จ านวน 1 หลงั 

0 0 8,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      เครือ่งคอมพิวเตอร์ 0 22,560 0 0 0 % 0 

      เครือ่งพิมพ์เลเซอร์สี 0 0 16,900 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า 800 AV 
จ านวน 2 เครือ่ง 

0 0 0 6,400 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 26,060 24,900 6,400     0 

รวมงบลงทุน 0 26,060 24,900 6,400     0 

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 0 645,558 748,633 950,720     907,040 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

งานบริหารงานคลงั               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 480,161 397,860 263,702 1,545,100 -5.91 % 1,453,860 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 400 -100 % 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 0 0 7,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่จา้งลูกจา้งประจ า 0 212,700 230,700 0 0 % 0 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 129,360 63,350 108,000 0 % 108,000 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 24,000 7,475 12,000 0 % 12,000 

รวมเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 480,161 763,920 572,227 1,707,500     1,615,860 

รวมงบบคุลากร 480,161 763,920 572,227 1,707,500     1,615,860 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่เช่าบา้น 0 54,850 33,300 120,000 23 % 147,600 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 24,200 13,200 28,000 23.57 % 34,600 

รวมคา่ตอบแทน 0 79,050 46,500 148,000     182,200 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 360 17,990 114,000 10.53 % 126,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 0 20,700 40,000 0 % 40,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 20,282 0 0 0 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาเพือ่จดัระบบเอกสาร
กองคลงั 

0 0 63,000 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 2,550 8,291.9 15,000 33.33 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 23,192 109,981.9 169,000     186,000 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 26,770 59,342.5 27,778 60,000 -33.33 % 40,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0 0 0 0 100 % 7,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 0 39,050 47,610 50,000 -80 % 10,000 

รวมคา่วสัดุ 26,770 98,392.5 75,388 115,000     62,000 

รวมงบด าเนินงาน 26,770 200,634.5 231,869.9 432,000     430,200 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      
เกา้อีแ้บบมีลอ้มพีนกัพงิสงู มีหมอนรอง
หนุนศีรษะ มีแขวน พนกัพงิปรบัโยกได้
และปรบัสงู-ต ่าได ้

0 0 0 8,000 -100 % 0 

      
เกา้อีแ้บบมีลอ้เลือนมพีนกัพิงครึง่หลงัมี
เทา้แขวนปรบัได้ 

0 0 0 3,500 -100 % 0 

      เกา้อีล้้อเลือ่น มพีนกัพงิครึ่งหลงั 0 7,000 0 0 0 % 0 

      เครือ่งท าลายเอกสาร 0 0 0 10,000 -100 % 0 

      ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั จ านวน 1 หลงั 0 0 0 0 100 % 5,000 

      ตูบ้านเลือ่นกระจกซ้อน 0 0 0 18,000 -69.44 % 5,500 

      โตะ๊พรอ้มเกา้อีท้ างาน 0 0 0 0 100 % 10,500 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      คอมพิวเตอร์พรอ้มชุด 0 37,960 0 0 0 % 0 

      เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว/ด า 0 3,580 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 48,540 0 39,500     21,000 

รวมงบลงทุน 0 48,540 0 39,500     21,000 

รวมงานบรหิารงานคลงั 506,931 1,013,094.5 804,096.9 2,179,000     2,067,060 

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 9,082,588.34 8,388,125.78 9,392,996.94 11,196,010     10,797,960 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 0 173,280 198,044 221,280 34.63 % 297,900 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 13,421 0 0 0 0 % 0 

    คา่จา้งลูกจา้งประจ า 264,600 299,040 318,510 346,560 5.87 % 366,900 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 24,480 25,680 6,225 2,600 -100 % 0 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 892,100 1,253,640 1,014,902 897,960 0.47 % 902,160 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 385,970 162,713 127,014 108,300 -10.19 % 97,260 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,580,571 1,914,353 1,664,695 1,576,700     1,664,220 

รวมงบบคุลากร 1,580,571 1,914,353 1,664,695 1,576,700     1,664,220 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่เช่าบา้น 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 21,000 28,000 7,000 22,000 -54.55 % 10,000 

รวมคา่ตอบแทน 21,000 28,000 7,000 52,000     40,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 62,122 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 5,560 15,420 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการตดิต ัง้/จดัท าอุปกรณ์เกีย่วขอ้ง
กบัการจราจร 

0 0 10,000 30,000 -66.67 % 10,000 

      
โครงการปรบัปรุง/ตดิต ัง้หวัจา่ยประปา
หวัแดง 

0 66,745.6 0 0 0 % 0 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

0 0 45,613 0 0 % 0 

      

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (ปีใหม,่ สงกรานต์, 
เขา้พรรษา, ลอยกระทง และเทศกาล
ตา่งๆ) 

0 0 0 60,000 0 % 60,000 

      
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ช่วงเทศบาล(ปีใหม,่สงกรานต์) 

0 40,469 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล
ต าบลตลาดแค 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมและซกัซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

0 18,549 19,397 20,000 0 % 20,000 

      เดนิทางไปราชการ 28,960 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 91,082 131,323.6 90,430 140,000     110,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 44,769 38,631 14,796 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 155,216.8 88,020.4 100,951.25 180,000 -16.67 % 150,000 

    วสัดุเครือ่งแตง่กาย 0 39,000 0 20,000 -100 % 0 

รวมคา่วสัดุ 199,985.8 165,651.4 115,747.25 220,000     170,000 

รวมงบด าเนินงาน 312,067.8 324,975 213,177.25 412,000     320,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
จดัซ้ือเครือ่งสูบน ้าท่อพญานาค(ท่อเหล็ก
อาบสงักะส)ี 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    ครุภณัฑ์เครือ่งดบัเพลงิ               

      

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือข้อแยกน ้าตวั Y 
ขนาด 2.5"x2.5"x2.5" มวีาล์วเปิด-ปิด 
แบบทองเหลืองชุบโครเมีย่ม-สแีดง 
จ านวน 1 อนั 

9,800 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคีมตดัสายไฟฟ้า
ปากนกแกว้ จ านวน 3 ชุด 

7,500 0 0 0 0 % 0 

      

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดดบัเพลงิมีแถบ
สะท้อนแสง (เสือ้,กางเกงมีซบัใน) สสีม้
พรอ้มประกอบชุดดบัเพลงิ,ถงุมือ,รองเทา้
ดบัเพลงิ จ านวน 1 ชุด 

35,000 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือถงุมอืป้องกนั
ไฟฟ้าแรงสงูป้องกนัไฟฟ้า 10,000 
โวลท์ จ านวน 3 คู ่

17,400 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือถงุมอืหนงัสวมทบัถงุ
มอืป้องกนัไฟฟ้า จ านวน 1 คู ่

2,700 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือท่อดูดน ้าดบัเพลงิ
แบบตวัหนอน ขนาด 4 น้ิว x 10 ฟุต 
พรอ้มขอ้ต่อหวัทา้ย จ านวน 4 ทอ่น 

38,000 0 0 0 0 % 0 

      

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิ
ชนิดยางมว้นแข็งสีแดง (HOSE 
REEL) ขนาด 1x30 เมตร พรอ้มหวัฉีด
ปรบัฝอย จ านวน 2 เสน้ 

17,000 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิสี
แดง ขนาด 1.5 น้ิว x 30 เมตร พรอ้มขอ้
ตอ่ทองเหลือง จ านวน 4 เสน้ 

40,000 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือสายสง่น ้าดบัเพลงิสี
แดง ขนาด 2.5x20 เมตร ขอ้ตอ่
ทองเหลือง จ านวน 4 เสน้ 

39,200 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 206,600 0 0 22,000     0 
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  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
โครงการปรบัปรุงสถานทีป่ฏบิตังิาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (หอ้งอยู่
เวร) 

0 200,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 200,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 206,600 200,000 0 22,000     0 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 2,099,238.8 2,439,328 1,877,872.25 2,010,700     1,984,220 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั               

  งบด าเนินงาน               

  คา่วสัดุ               

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 35,055.5 120,152.9 80,736 50,000 -46 % 27,000 

    วสัดุอืน่ 23,200 23,060 11,900 25,000 0 % 25,000 

รวมคา่วสัดุ 58,255.5 143,212.9 92,636 75,000     52,000 

รวมงบด าเนินงาน 58,255.5 143,212.9 92,636 75,000     52,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      
โครงการตดิต ัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดใน
เขตชุมชนและหน่วยงานราชการ 

0 0 0 0 100 % 216,000 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 0     216,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     216,000 

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 58,255.5 143,212.9 92,636 75,000     268,000 

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,157,494.3 2,582,540.9 1,970,508.25 2,085,700     2,252,220 
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  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 536,300 530,522 552,107 563,880 27.93 % 721,380 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 15,680 0 0 0 0 % 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 0 10,500 41,548 42,000 0 % 42,000 

    เงนิวทิยฐานะ 253,918 0 0 0 0 % 0 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 0 0 100 % 108,000 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 805,898 541,022 593,655 605,880     883,380 

รวมงบบคุลากร 805,898 541,022 593,655 605,880     883,380 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่ 

0 6,200 12,400 20,000 -25 % 15,000 

    คา่เช่าบา้น 44,200 63,500 29,000 50,000 -70 % 15,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 800 1,000 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่ตอบแทน 45,000 70,700 41,400 75,000     35,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 0 0 5,000 40 % 7,000 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 123,776.03 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 147,240 122,266 10,000 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
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คา่ใช้จา่ยในการพฒันาบคุลากรของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 5,000 -40 % 3,000 

      
โครงการฝึกอบรมสมันาและศึกษาดูงาน
พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
เทศบาลฯ 

0 0 0 10,000 100 % 20,000 

      
โครงการฝึกอบรมสมันาและศึกษาดูงาน
พฒันาศกัยภาพครูและบคุคลากรทางการ
ศกึษาเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 99,900 0 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศกึษา 

2,242,200 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,250 0 0 10,000 100 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 2,519,466.03 222,166 10,000 80,000     80,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 29,990 28,420 9,805 10,000 0 % 10,000 

    คา่อาหารเสริม (นม) 1,287,566.4 0 0 0 0 % 0 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วสัดุกีฬา 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 28,010 31,550 9,000 20,000 -50 % 10,000 

รวมคา่วสัดุ 1,345,566.4 59,970 18,805 45,000     30,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 150,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 0 0 0     150,000 

รวมงบด าเนินงาน 3,910,032.43 352,836 70,205 200,000     295,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บทีียู 0 132,000 0 0 0 % 0 

      
เครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดต ัง้
พื้นชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บทีียู 

0 33,000 0 0 0 % 0 

      
เคา้เตอร์บรรณารกัษ์ ขนาด 
60*110*200  เซนตเิมตร 

0 16,000 0 0 0 % 0 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
ตูช้ ัน้วางคอมพิวเตอร์ ขนาด 
50*328*75 

0 7,500 0 0 0 % 0 

      
ตูช้ ัน้วางหนงัสือ ขนาด 30*328*90  
เซนตเิมตร 

0 7,000 0 0 0 % 0 

      
ตูช้ ัน้หนงัสอื ขนาด 30*200*90  
เซนตเิมตร 

0 66,000 0 0 0 % 0 

      โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ส าหรบัครู 0 0 18,600 0 0 % 0 

      
โตะ๊ประชุม ขนาด 150*525*75  
เซนตเิมตร  พรอ้มเกา้อี ้12 ตวั จ านวน 1 
ชุด 

0 70,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      กลอ้งบนัทึกภาพดจิติอล 0 0 0 25,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      
เครือ่งท าน ้าเย็นสแตนเลส แบบต่อทอ่  
ขนาด  4  หวักอ๊ก  จ านวน  1  เครือ่ง 
พรอ้มตดิต ัง้ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
ถงัน ้าสแตนเลส ขนาด  1,000  ลติร 
จ านวน  2  ถงั 

0 0 0 0 100 % 16,000 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
เครือ่งพิมพ์ Multifuction ชนิดฉีดหมกึ 
ส/ีขาวด า (inkjet) จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 331,500 18,600 30,000     46,000 

รวมงบลงทุน 0 331,500 18,600 30,000     46,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 4,715,930.43 1,225,358 682,460 835,880     1,224,380 

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 3,514,534 4,174,455 4,879,040 5,326,500 6.07 % 5,650,000 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 67,200 67,200 201,600 0 % 201,600 

    เงนิวทิยฐานะ 0 359,506 375,200 621,600 -27.61 % 450,000 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 913,100 1,200,240 1,080,764 1,118,000 -7.05 % 1,039,182 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 435,480 48,000 35,951 50,600 -32.81 % 34,000 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,863,114 5,849,401 6,438,155 7,318,300     7,374,782 

รวมงบบคุลากร 4,863,114 5,849,401 6,438,155 7,318,300     7,374,782 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 0 0 0 100 % 648,000 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 322,758 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
คา่ใช้จา่ยในการจดัท าศูนย์การเรียนรูเ้ด็ก
ปฐมวยั 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการ
จดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 

0 45,489 0 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิ
ในสถานศกึษา 

0 0 6,000 0 0 % 0 

      โครงการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 0 0 42,270 0 0 % 0 

      โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาบรกิารดูแลสวนหย่อม 
สนามเด็กเล็กและพื้นทีบ่รเิวณโดยรอบ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานการ
สอน 
คอมพิวเตอร์ 

0 0 165,000 0 0 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานการ
สอน 
ดนตรี 

0 0 30,000 0 0 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาบคุคลเพือ่ดูแลสนาม
สวนหย่อมและปรบัภูมทิศัน์ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 59,868.9 0 0 % 0 

      
โครงการจา้งเหมาปฏบิตักิารสอน
คอมพิวเตอร์ของสถานศกึษาในสงักดั 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการจา้งเหมาปฏบิตักิารสอนดนตรี
ของสถานศกึษาในสงักดั 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการตดิต ัง้จุดบริการน ้าดืม่ส าหรบั
นกัเรียน 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

      
โครงการนิเทศระบบประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

0 0 0 10,000 -50 % 5,000 

      
โครงการนิเทศระบบประกนัคุณภาพ
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลตลาดแค 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 

      
โครงการประกนัการอา่นออกเขียนได้
ของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

0 12,950 7,991 20,000 -50 % 10,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา 

0 0 0 6,000 0 % 6,000 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาเพือ่ใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการศูนย์พฒันาเด็กเด็กเทศบาลตลาด
แค 

0 0 142,720 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

0 3,239,400 3,982,805 5,440,800 -20.66 % 4,316,800 

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารศกึษาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

0 0 0 347,100 -26.83 % 253,980 

      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารสถานศกึษาเพือ่ใช้จา่ยในการ
บริหารจดัการของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 165,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 322,758 3,462,839 4,436,654.9 6,368,900     5,294,780 

  คา่วสัดุ               

    คา่อาหารเสริม (นม) 0 1,373,721.52 1,396,630.52 1,534,000 -0.31 % 1,529,200 

รวมคา่วสัดุ 0 1,373,721.52 1,396,630.52 1,534,000     1,529,200 

รวมงบด าเนินงาน 322,758 4,836,560.52 5,833,285.42 7,902,900     6,823,980 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      จดัซ้ือเกา้อี้ ส าหรบัเจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิาน 3,500 0 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือตูเ้หล็ก ส าหรบัจดัเก็บเอกสาร ชนิด 
2 บาน 

8,000 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 11,500 0 0 0     0 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม
อาคาร 

200,000 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการซอ่มแซม
อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

0 200,000 197,500 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค 

0 0 0 200,000 0 % 200,000 

      
โครงการกอ่สรา้งราวเหล็กป้องกนั
อบุตัเิหตุอาคารเรียนภายในสถานศกึษา
สงักดัเทศบาลฯ 

0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 200,000 200,000 197,500 200,000     400,000 

รวมงบลงทุน 211,500 200,000 197,500 200,000     400,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,510,000 1,520,000 1,526,000 1,665,000 -5.49 % 1,573,600 

รวมเงนิอดุหนุน 1,510,000 1,520,000 1,526,000 1,665,000     1,573,600 

รวมงบเงนิอดุหนุน 1,510,000 1,520,000 1,526,000 1,665,000     1,573,600 

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 6,907,372 12,405,961.52 
13,994,940.4

2 
17,086,200     16,172,362 

รวมแผนงานการศกึษา 11,623,302.43 13,631,319.52 
14,677,400.4

2 
17,922,080     17,396,742 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานสาธารณสขุ               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 212,220 254,400 687,434 805,380 3.29 % 831,900 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 0 0 0 % 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่จา้งลูกจา้งประจ า 127,800 142,560 155,280 171,720 -100 % 0 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 18,000 18,480 4,290 0 0 % 0 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 522,220 777,360 793,160 794,400 0.74 % 800,280 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 239,300 96,000 90,660 85,020 -6.92 % 79,140 

รวมเงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,161,540 1,330,800 1,772,824 1,898,520     1,753,320 

รวมงบบคุลากร 1,161,540 1,330,800 1,772,824 1,898,520     1,753,320 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่เช่าบา้น 0 0 45,600 73,800 -2.44 % 72,000 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 1,700 0 0 600 -100 % 0 

    เงนิช่วยเหลือบตุร 0 0 0 0 100 % 1,000 

รวมคา่ตอบแทน 1,700 0 45,600 74,400     73,000 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 148,250 50,510 474,000 -36.51 % 300,962 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 21,040 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 1,200 0 7,460 22,140 -9.67 % 20,000 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 44,422 0 0 0 % 0 

      
โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะใน
ครวัเรือน 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 106,800 0 0 % 0 

      
โครงการท าความสะอาดทางระบายน ้าใน
เขตเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 11,461.6 11,222.8 115,000 -91.3 % 10,000 

      
โครงการเทศบาลน่าอยูใ่สใ่จสิง่แวดลอ้ม 
ปลอดขยะ ปลอดโฟม ลดภาวะโลกรอ้น 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการน ้าเสยีอยา่งเป็นระบบ 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมสขุภาพดว้ยการออก
ก าลงักาย 

0 33,840 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 171,368.18 87,378.62 189,726.74 180,000 0 % 180,000 

รวมคา่ใช้สอย 193,608.18 325,352.22 365,719.54 821,140     520,962 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 9,245 9,894 9,904 10,000 0 % 10,000 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 20,535 25,867 79,927.7 30,000 0 % 30,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 16,287 39,779.15 83,553.25 65,000 -69.23 % 20,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 40,071.77 21,934.88 49,382.9 50,000 0 % 50,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 123,431.9 107,866.7 83,826.8 140,000 0 % 140,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 449 0 0 2,860 74.83 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,540 7,218 8,000 5,000 380 % 24,000 

รวมคา่วสัดุ 214,559.67 212,559.73 314,594.65 302,860     279,000 

รวมงบด าเนินงาน 409,867.85 537,911.95 725,914.19 1,198,400     872,962 

 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      

คา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือเกา้อีแ้บบล้อเลือ่น
มพีนกัพิงครึง่หลงั มเีทา้แขนปรบัระดบั
ได ้ตามแบบทีม่ีจ าหน่ายท ั่วไปใน
ทอ้งตลาด 

0 3,500 0 0 0 % 0 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
จดัซ้ือเกา้อี้แบบมลี้อเลือ่นมพีนกัพิงครึง่
หลงั มเีทา้แขนปรบัระดบัได้ 

3,500 0 0 0 0 % 0 

      จดัซ้ือตูเ้หล็ก มอก. ขนาด 2 บานเปิด 8,000 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จดัซ้ือเกา้อี้แบบมลี้อเลือ่นมพีนกัพงิ
หลงัมเีทา้แขน ปรบัระดบัได้ 

0 0 7,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
เครือ่งปั๊มดูดน ้าเสยีพรอ้มตูค้วบคุมการ
ท างาน 

0 77,000 0 0 0 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งพน่ยาแบบสะพายหลงั 
จ านวน 2 เครือ่ง 

0 0 0 6,000 -100 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งสูบน ้าแบบจุม่ชนิดไฟฟ้า 10,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

      จดัซ้ือรถเข็น 2 ลอ้ 0 0 0 2,400 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ               

      
เครือ่งเสยีง(ตามแบบทีม่จี าหน่ายใน
ทอ้งตลาด) 

0 0 0 41,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั               

      เครือ่งตดัหญา้ 0 18,832 0 0 0 % 0 

      เครือ่งตดัหญา้แบบข้อแข็ง 0 0 0 19,000 -100 % 0 

 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      

จดัซ้ือเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แข็งมี
สายสะพาย เครือ่งยนต์ไมต่ ่ากวา่1.5 
แรงมา้ ปริมาตรกระบอกสบูไมต่ ่ากวา่ 
30 ซีซี. พรอ้มใบมดี 

0 0 8,560 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      คา่ใช้จา่ยในการจดัซ้ือเครือ่งปริน๊เตอร์ 0 3,800 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ พรอ้มชุด จ านวน 1 เครือ่ง 
(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี 2555) 

14,000 0 0 0 0 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือครุภณัฑ์เครือ่ง
ส ารองไฟคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เครือ่ง 
(ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี 2555) 

1,700 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 37,200 103,132 15,560 118,400     100,000 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
โครงการกอ่สรา้งบอ่ดกัไขมนัตลาดสด
เทศบาลต าบลตลาดแค 

30,000 0 0 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
โครงการกอ่สรา้งบนัไดคอนกรีตลงบอ่
บ าบดัน ้าเสยีเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการกอ่สรา้งบนัไดคอนกรตึลงบอ่
บ าบดัน ้าเสยี เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตูรอบ
พื้นทีบ่อ่ก าจดัขยะของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

0 0 0 0 100 % 800,000 

      
โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตังิานประจ า
บอ่ก าจดัขยะ 

0 0 0 0 100 % 500,000 

      
โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตังิานประจ า
บอ่บ าบดัน ้าเสยี 

0 0 0 0 100 % 400,000 

 

 



 

 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการปรบัปรุงตลาดไนท์เทศบาล
ต าบลตลาดแค 

0 0 400,000 100,000 -100 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 30,000 0 400,000 200,000     1,800,000 

รวมงบลงทุน 67,200 103,132 415,560 318,400     1,900,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ 1,638,607.85 1,971,843.95 2,914,298.19 3,415,320     4,526,282 

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 66,957 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      โครงการป้องกนัภยัโรคพษิสุนขับา้ 0 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

      โครงการป้องกนัโรคตดิตอ่ 0 0 4,988 5,000 0 % 5,000 

      โครงการยุวทูตรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 0 0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

0 49,956 17,985 30,000 -33.33 % 20,000 

      
โครงการสง่เสริมความปลอดภยัดา้น
อาหาร 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการสรา้งเครือขา่ยคุม้ครองผู้บรโิภค 
(อย.น้อย) 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 66,957 49,956 42,973 95,000     45,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,500 36,000 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคา่วสัดุ 7,500 36,000 0 20,000     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 74,457 85,956 42,973 115,000     65,000 

รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 74,457 85,956 42,973 115,000     65,000 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

งานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ               

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 150,000 0 0 0 0 % 0 

    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0 75,000 75,000 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 150,000 75,000 75,000 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 150,000 75,000 75,000 0     0 

รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 150,000 75,000 75,000 0     0 

รวมแผนงานสาธารณสขุ 1,863,064.85 2,132,799.95 3,032,271.19 3,530,320     4,591,282 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 448,300 449,325 384,051 559,560 3 % 576,360 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 18,240 0 0 0 0 % 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 180,000 111,000 189,000 3.05 % 194,760 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 508,540 671,325 537,051 790,560     813,120 

รวมงบบคุลากร 508,540 671,325 537,051 790,560     813,120 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่เช่าบา้น 4,800 17,500 2,500 0 0 % 0 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 0 0 100 % 5,000 

รวมคา่ตอบแทน 4,800 17,500 2,500 0     5,000 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 24,440 0 0 79,000 -100 % 0 

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ. 0 0 3,900 0 0 % 0 

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

0 4,450 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการจา้งเหมาท าความสะอาดบา้นพกั
คนชรา เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 63,000 -100 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 0 20,000 50 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 24,440 4,450 3,900 162,000     70,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 0 11,618 9,009 10,000 100 % 20,000 

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุงานบา้นงานครวั 0 0 9,211 10,000 0 % 10,000 

    วสัดุกอ่สรา้ง 0 1,640 1,730 20,000 0 % 20,000 

    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 5,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,850 5,300 13,800 20,000 0 % 20,000 

รวมคา่วสัดุ 10,850 18,558 33,750 80,000     95,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 11,444.83 6,350.66 4,467.08 30,000 0 % 30,000 

    คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,284 1,284 1,177 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 12,728.83 7,634.66 5,644.08 35,000     35,000 

รวมงบด าเนินงาน 52,818.83 48,142.66 45,794.08 277,000     205,000 

 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      จดัซ้ือโต๊ะหนิออ่น จ านวน 6 ชุด 0 0 0 12,000 -100 % 0 

      
จดัซือ่พดัลมดูดอากาศ ขนาด 12 น้ิว 
จ านวน 2 ตวั 

0 0 0 4,000 -100 % 0 

      
จดัซ้ือพดัลมตดิผนงั ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน 8 ตวั 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      
พดัลมตดิเพดาน ขนาด 56 น้ิว จ านวน 4 
ตวั 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      
กลอ้งถา่ยภาพดจิติอล ความละเอยีดไม่
น้อยกวา่ 18 ลา้นพิกเซล 

0 0 30,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      เครือ่งคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 0 0 0 19,200 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 30,000 65,200     0 

รวมงบลงทุน 0 0 30,000 65,200     0 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 561,358.83 719,467.66 612,845.08 1,132,760     1,018,120 

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 330,824 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
โครงการคา่ยเยาวชนเสริมสรา้งทกัษะ
ชีวติ 

0 0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 0 0 7,960 20,000 -100 % 0 

      
โครงการวยัรุน่จะวุ่นนกั ถา้ริรกัในวยั
เรียน 

0 0 13,560 0 0 % 0 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการวยัรุน่จะวุ่นรกั  ถา้รริกัในวยั
เรียน 

0 0 0 15,000 -100 % 0 

      
โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงุอายุ สรา้ง
จติสดใส รา่งกายแข็งแรง 

0 0 0 0 100 % 210,000 

      
โครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูวยั สรา้งจติ
สดใส  รา่งกายแข็งแรง 

0 0 0 33,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมเด็ก
และเยาวชน 

0 0 13,560 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมใหค้วามรูก้ารดูแล
ผูส้งูอายุ คนพิการและผู้ป่วยตดิเตียง 

0 0 0 24,800 -100 % 0 

      โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 0 0 0 42,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 330,824 0 35,080 154,800     210,000 

รวมงบด าเนินงาน 330,824 0 35,080 154,800     210,000 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      
เกา้อีแ้บบมีลอ้เลือ่นมพีนกังานพิงครึง่หลงั 
มเีทา้แขนปรบัได้ 

0 0 0 3,500 -100 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 0 0 3,500     0 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร
บา้นพกัคนชราเทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 500,000 0 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0 0 500,000 0     0 

รวมงบลงทุน 0 0 500,000 3,500     0 

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 330,824 0 535,080 158,300     210,000 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 892,182.83 719,467.66 1,147,925.08 1,291,060     1,228,120 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 368,380 431,990 460,820 464,000 -100 % 0 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 185,080 57,850 60,000 61,100 -100 % 0 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 553,460 489,840 520,820 525,100     0 

รวมงบบคุลากร 553,460 489,840 520,820 525,100     0 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 553,460 489,840 520,820 525,100     0 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบด าเนินงาน               

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 18,698.6 75,908.77 47,567.8 40,000 275 % 150,000 

รวมคา่วสัดุ 18,698.6 75,908.77 47,567.8 40,000     150,000 

รวมงบด าเนินงาน 18,698.6 75,908.77 47,567.8 40,000     150,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนเอกชน 0 37,629.76 236,891.58 101,000 -50.5 % 50,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0 37,629.76 236,891.58 101,000     50,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0 37,629.76 236,891.58 101,000     50,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 18,698.6 113,538.53 284,459.38 141,000     200,000 

งานก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 107,950 0 0 0 0 % 0 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 5,550 3,170 0 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 113,500 3,170 0 0     0 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 3,621.95 235.4 0 0 0 % 0 

รวมคา่วสัดุ 3,621.95 235.4 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 117,121.95 3,405.4 0 0     0 

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 117,121.95 3,405.4 0 0     0 

งานบ าบดัน ้าเสยี               

  งบด าเนินงาน               

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 0 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 0 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     0 

รวมงานบ าบดัน ้าเสยี 0 0 0 0     0 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 689,280.55 606,783.93 805,279.38 666,100     200,000 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน               

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 315,353 0 0 0 0 % 0 

 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงสู่
ชุมชน 

0 60,400 21,100 48,000 4.17 % 50,000 

      
โครงการจดัเก็บข้อมลูประกอบวางแผน
พฒันาเทศบาล 

0 0 0 5,000 500 % 30,000 

      

โครงการจดัต ัง้ศูนย์ขอ้มลูขา่วสารและ
ระบบการกระจายเสยีงและการสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

0 27,230 0 0 0 % 0 

      โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0 

      โครงการถนนคนเดนิ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 0 0 5,000 100 % 10,000 

      โครงการเทดิทูนสถาบนัและงานรฐัพธิี 0 0 9,020 20,000 0 % 20,000 

      โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 0 0 0 360,000 -97.22 % 10,000 

      
โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันา
เทศบาล 

0 0 23,007 45,000 -11.11 % 40,000 

      
โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันา
เทศบาลสามปีและการจดัท าแผนชุมชน
ในเขตเทศบาล (ชุมชนเมือง) 

0 23,112 0 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิตามนโยบายของรฐับาล 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 

      โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาธปิไตย 0 0 0 20,000 -100 % 0 

      โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 0 0 48,840 0 0 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 315,353 110,742 101,967 568,000     220,000 

รวมงบด าเนินงาน 315,353 110,742 101,967 568,000     220,000 

 

 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 10,000 30,000 0 % 30,000 

รวมเงนิอดุหนุน 0 0 10,000 30,000     30,000 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0 0 10,000 30,000     30,000 

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 315,353 110,742 111,967 598,000     250,000 

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 315,353 110,742 111,967 598,000     250,000 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 135,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0 0     135,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     135,000 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 0 0 0 0     135,000 

งานกฬีาและนนัทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชนเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

0 79,109 69,464 0 100 % 80,000 

      โครงการฝึกอบรมทกัษะดา้นการกฬีา 0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการสนบัสนุนตวัแทนชุมชนเขา้รว่ม
การแขง่ขนักีฬากบัหน่วยงานอืน่ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 79,109 69,464 10,000     100,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 79,109 69,464 10,000     100,000 

  งบเงินอดุหนุน               

  เงินอดุหนุน               

    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 100,000 0 0 0 % 0 

รวมเงนิอดุหนุน 0 100,000 0 0     0 

รวมงบเงนิอดุหนุน 0 100,000 0 0     0 

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 0 179,109 69,464 10,000     100,000 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 215,348 362,852 348,871 50,000 380 % 240,000 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      
โครงการครูพระสอนศลิธรรมใน
โรงเรียน 

0 0 0 10,000 100 % 20,000 

      โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์ 0 0 0 80,000 -100 % 0 

      โครงการจดังานวนัขา้ว 0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการจดังานวนัฉลองวนัแหง่ชยัชนะ
ของทา้วสรุนารี 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

 

 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      โครงการจดังานวนัลอยกระทง 0 0 0 90,000 -100 % 0 

รวมคา่ใช้สอย 215,348 362,852 348,871 270,000     260,000 

รวมงบด าเนินงาน 215,348 362,852 348,871 270,000     260,000 

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 215,348 362,852 348,871 270,000     260,000 

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 215,348 541,961 418,335 280,000     495,000 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา               

  งบบคุลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงนิเดือนพนกังาน 405,782 229,623 323,340 492,120 15.19 % 566,880 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 0 0 110 0 0 % 0 

    เงนิประจ าต าแหน่ง 19,833 31,616 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 0 0 0 0 100 % 467,760 

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0 0 0 0 100 % 51,660 

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 425,615 261,239 365,450 534,120     1,128,300 

รวมงบบคุลากร 425,615 261,239 365,450 534,120     1,128,300 

  งบด าเนินงาน               

  คา่ตอบแทน               

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,800 78.57 % 5,000 

    คา่เช่าบา้น 28,600 26,500 35,000 42,000 68.57 % 70,800 

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 0 36,650 55,000 -63.64 % 20,000 

รวมคา่ตอบแทน 28,600 26,500 71,650 99,800     95,800 

 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  คา่ใช้สอย               

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0 94,710 122,626 208,000 -14.42 % 178,000 

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 6,700 0 0 0 0 % 0 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,900 8,288 36,400 30,000 50 % 45,000 

      โครงการจดัท าผงัเมืองรวม/ผงัชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000 

รวมคา่ใช้สอย 37,600 102,998 159,026 238,000     233,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุส านกังาน 7,420 19,994 38,173 20,000 50 % 30,000 

    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 235.4 10,000 100 % 20,000 

    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 15,667.43 15,204.3 5,520.52 15,000 33.33 % 20,000 

    วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,980 9,170 11,885 20,000 50 % 30,000 

รวมคา่วสัดุ 33,067.43 44,368.3 55,813.92 65,000     100,000 

รวมงบด าเนินงาน 99,267.43 173,866.3 286,489.92 402,800     428,800 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      
จดัซ้ือเกา้อี้แบบมลี้อเลือ่นมพีนกัพิงหลงั 
มเีทา้แขน ปรบัระดบัได้ 

0 0 0 3,500 -100 % 0 

      
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมกึ (inkjet) จ านวน 1 เครือ่ง 

0 0 0 0 100 % 7,700 

      
จดัซ้ือตูเ้หล็กเอกสารชนิดเหล็ก 2 บาน
เปิด มอก. จ านวน 1 หลงั 

0 0 8,000 0 0 % 0 

      ตูเ้ก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก. 0 0 0 9,000 0 % 9,000 

      โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ส าหรบัผู้บริหารกองช่าง 0 0 0 14,000 -100 % 0 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    ครุภณัฑ์ส ารวจ               

      
จดัซ้ือไมส้ตา๊ฟอลูมเินียม แบบชกัขนาด 
3 เมตร จ านวน 1 อนั 

0 0 2,000 0 0 % 0 

      
จดัซื่อ้ลอ้วดัระยะทาง วดัไกล 10 กม. 
อา่นรายละเอยีด 10 ชม. ยีห่อ้ CST รุน่ 
1000 Deluxe จ านวน 1 อนั 

0 0 9,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์               

      
จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ชุด 

0 0 0 32,200 -100 % 0 

      จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟ  จ านวน 2 เครือ่ง 0 0 0 6,400 -100 % 0 

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพิมพ์ 
(Multifunction) ชนิดฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 1 เครือ่ง ราคา 4,200 บาท 

3,500 0 0 0 0 % 0 

      

เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด าส าหรบั
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครือ่ง 
ราคา 53,000 บาท 

53,000 0 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 56,500 0 19,000 65,100     16,700 

รวมงบลงทุน 56,500 0 19,000 65,100     16,700 

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 581,382.43 435,105.3 670,939.92 1,002,020     1,573,800 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน               

  งบด าเนินงาน               

  คา่ใช้สอย               

    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 0 11,900 55,000 -9.09 % 50,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 11,900 55,000     50,000 

  คา่วสัดุ               

    วสัดุกอ่สรา้ง 40,452 202,956.2 272,850 272,000 10.29 % 300,000 

รวมคา่วสัดุ 40,452 202,956.2 272,850 272,000     300,000 

รวมงบด าเนินงาน 40,452 202,956.2 284,750 327,000     350,000 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

  งบลงทุน               

  คา่ครุภณัฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านกังาน               

      ตูเ้ก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก 0 7,000 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง               

      เครือ่งเชือ่ม 0 9,600 0 0 0 % 0 

      
เครือ่งตดัคอนกรีต พรอ้มใบตดั 16 น้ิว 
(ไมร่วมเครือ่งยนต์) 

0 17,000 0 0 0 % 0 

      เครือ่งตดัไฟเบอร์ 0 8,000 0 0 0 % 0 

      
ชุดตดั LPG/AC พรอ้มสายและเกจ์บม 
เกจ์แกส๊ 

0 3,800 0 0 0 % 0 

      ถงัก าเนิดแกส๊พรอ้มสายและชุดตดั 0 7,800 0 0 0 % 0 

      
แทน่ตดัเหล็กไฟเบอร์พรอ้มมอเตอร์ไม่
น้อยกวา่ 2 แรง 

0 18,000 0 0 0 % 0 

      เลือ่ยจิก๊ซอร์ 0 8,600 0 0 0 % 0 

      เลือ่ยวงเดือนตดัไม ้ 0 6,500 0 0 0 % 0 

      สวา่นกระแทกเจาะปูน 0 11,440 0 0 0 % 0 

      สวา่นไฟฟ้า 0 3,300 0 0 0 % 0 

      หนิเจียร/ตดั แบบมอื 0 5,000 0 0 0 % 0 

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0 106,040 0 0     0 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง               

    อาคารตา่ง ๆ               

      
คา่กอ่สรา้งทีพ่กัผูโ้ดยสารรมิถนน
มติรภาพ(ตลาดแค-พมิาย) ชุมชนส าโรง
ตะวนัตก หมู ่1 

0 0 100,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งทีพ่กัผูโ้ดยสารตรงขา้ม
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ชุมชนโนน
หนามแดง หมู ่12 

0 0 0 80,000 -100 % 0 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการกอ่สรา้งทีพ่กัผูโ้ดยสารริมถนน
มติรภาพ(สายตลาดแค-นครราชสีมา)
ชุมชนโนนหนามแดง 

0 100,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งทีพ่กัผูโ้ดยสารหน้า
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ชุมชนโนน
พมิาน หมู ่12 

0 0 0 80,000 -100 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งอาคารศูนย์ขอ้มูล
ขา่วสาร 

0 0 0 500,000 -100 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงเสาร ัว้บรเิวณรอบสระ
หนองข่อย ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

0 50,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการเสริมปากบอ่พกัน ้าเสยี คสล.ริม
ถนนแยกพิมาย-มติรภาพ บรอเวณหน้า
ศาลเจา้ ชุมชนโนนพิมาน หมู ่12 

0 24,000 0 0 0 % 0 

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ               

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนซอย
เทศบาล (บา้นนายสวา่ง  วนัพล) ชุมชน
ส าโรงตะวนัตก หมู ่1 

70,000 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ถนนเทศบาล
ซอย 9/7 (จากบา้นนายสงดั  บรรณ
สนัเทียะ - บา้นนายเทียน  ศรนาค) 
ชุมชนโนนพมิาน หมู ่12 

40,000 0 0 0 0 % 0 

      

โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนเทศบาล
ซอย 7 (ช่วงบา้นนางสมเนตร และบา้น
นายประเสรฐิ  น่ิมนวล) ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งเหนือ หมู ่15 

50,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงทางเทา้ถนนเทศบาล
ซอย 21 (จากรา้นอดุม - หอ้งแถวสดุ
ซอย) ชุมชนโนนหนามแดง หมู ่12 

100,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงรางระบายน ้าภายใน
บา้นพกัคนชราดา้นหลงัอาคาร 

100,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.ถนน
เทศบาลซอย 2 (บา้นนายสมคดิ  หาญอศิ
ราเวช) ชุมชนโนนหนามแดง หมู ่12 

35,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อลอดถนนทางเชื่อม
มติรภาพ (จุดกลบัรถ) ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งเหนือ หมู ่15 

50,000 0 0 0 0 % 0 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค               

      
(1) ปรบัปรุง/ซอ่มแซมถนนผวิทางแอส
ฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 
ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

0 0 0 0 100 % 574,000 

      
(2) กอ่สรา้งถนน คสล. ซอยบา้นนาง
เฉลียว-สะพานตะขบ ชุมชนตะขบ หมู ่4 

0 0 0 0 100 % 350,000 

      

(3) กอ่สรา้งถนนคอนกรีต ซอยบา้นนาย
สมศกัดิ ์ จริะพฒันาลกัษณ์ ถงึ บา้นนาง
เสงีย่ม  เกลี้ยงโคกสงู ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งเหนือ หมู ่15 

0 0 0 0 100 % 120,000 

      
(4) กอ่สรา้งประตูปิด-เปิดน ้า เพือ่ท า
ประปา ทางเขา้วดัตลาดแค 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
(5) โครงการถมดินไหลท่างพรอ้มบอ่พกั 
บรเิวณหน้ารา้นคา้ชุมชน ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งใต ้หมู ่15 

0 0 0 0 100 % 65,000 

      
(6) ขยายผวิจราจร คสล. หน้าบอ่บ าบดัน ้า
เสยี ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

0 0 0 0 100 % 120,000 

      
(7) ยกระดบัถนน คสล. พรอ้มวางทอ่ คสล.
ถนนเทศบาลซอย 10 ชุมชนส าโรง
ตะวนัออก หมู ่1 

0 0 0 0 100 % 650,000 

      
(8) ปรบัปรุงรางระบายน ้า ถนนเทศบาล ซ.
20/3 ชุมชนตลาดแค หมู ่2 

0 0 0 0 100 % 323,000 

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ถนนเทศบาล
ซอย 13/3 (จากต้นซอย-บา้นยายเฟ่ือง) 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
โครงการถมดินบดอดัหน้าโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพต าบลตลาดแค 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการถมดินไหลท่างพรอ้มบอ่พกั 
บรเิวณหน้ารา้นคา้ขุมชน ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งใต ้หมู ่15 

0 0 0 65,000 -100 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงถนนหนิคลุก(บรเิวณหวั
สะพานตะขบ-บา้นนางเหรียญถงึปากซอย
บา้นนางเฉลียว) 

0 75,000 0 0 0 % 0 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
โครงการปรบัปรุงไหลท่าง(หนิคลุก)ถนน
มติรภาพ(ช่วงบา้นนายประสพโชค-หมอวร
จกัร)ชุมชนโนนหนามแดง หมูท่ี ่12 

0 100,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงไหลท่างถนนมติรภาพ
จากหนิคลุกเป็นแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
ชุมชนโนนหนามแดง หมู ่12 

0 0 1,262,790 0 0 % 0 

      
โครงการยกระดบัถนน คสล.ถนนเทศบาล
ซอย 4 ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

0 0 0 190,000 -100 % 0 

      
โครงการลงหนิคลุกริมถนนแยกพิมาย-
มติรภาพ บรเิวณหน้าศาลเจา้ ชุมชนโนน
พมิาน หมู ่12 

0 87,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อ คสล.(หน้าบา้นนางผอ่น พิ
รกัษา - ยายแกว้ หา่งกลาง) ถ.เทศบาล ซ. 
9   ชุมชนโนนพิมาน  หมูท่ี ่12 

0 75,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. ถนน
เทศบาล ซอย 20/3 ช่วงบา้นนายอดุร 
ชุมชนตลาดแค หมู ่2 

0 200,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.ถนน
เทศบาล ซอย 9/2 ชุมชนโนนพมิาน หมู่ 
12 (ช่วงบา้นนายคณู - บา้นนายต่วน) 

0 0 100,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.ถนน
เทศบาลซอย 5 ช่วงบา้นนายเฉลียว 
ประสานกลาง ชุมชนตลาดแค หมู ่2 

0 30,000 0 0 0 % 0 

      
ปรบัปรุง/ซอ่มแซมระบบระบายน ้า ถนน
เทศบาลซอย 9/2 (ครูดวงเดือน) ชุมชน
โนนพมิาน หมู ่12 

0 0 301,000 0 0 % 0 

      
ปรบัปรุงไหลท่างถนนมติรภาพบริเวณหน้า
หอ้งแถว ชุมชนโนนพมิาน หมู ่12 

0 0 247,000 0 0 % 0 

      
วางทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 1 
ชุมชนโนนพมิาน หมู ่12 

0 0 219,000 0 0 % 0 

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง               

      
(1) โครงการต่อเตมิอาคารโรงเก็บพสัดุ 
เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 0 0 100 % 100,000 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

      
(2) ปรบัปรุงฝารางระบายน ้า คสล. ชุมชน
โนนพมิาน หมู ่12 

0 0 0 0 100 % 120,000 

      
(3) วางทอ่ระบายน ้า คสล.ถนนเทศบาล
ซอย 9/1 ชุมชนโนนพิมาน หมู ่12 

0 0 0 0 100 % 597,000 

      
กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 13/2 
(จากบา้นนายปลื้ม พิมปรุ - ล าธาร
ปราสาท)  ชุมชนตะขบ หมู ่4 

0 0 271,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนเทศบาล 
ซ.27 ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝั่งใต ้หมู ่
15 

0 0 420,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ ถ.เทศบาล ซ. 
12 หลงัโรงเรียนธารปราสาทเพ็ชรวทิยา 
ชุมชนส าโรงตะวนัตก หมู ่1 

0 0 300,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมและขยายทอ่
เมนประปา เทศบาลต าบลตลาดแค 

0 0 500,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรบัปรุงหอ้งเก็บของเทศบาลเป็น
หอ้งครวั 

0 0 350,000 0 0 % 0 

      
โครงการยกระดบัถนน ซ.12 บา้นนายชยั 
(ทอ่ระบายน ้าไหลเขา้บา้น) 

0 0 240,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อหน้าโรงเรียนอนุบาลตลาด
แค บรเิวณขา้งบา้นยายเทีย่ง 

0 0 0 81,000 -100 % 0 

      
ปรบัปรุงซอ่ม/ซอ่มแซมถนนผวิทางแอส
ฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 4 
ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

0 0 574,000 0 0 % 0 

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 445,000 741,000 4,884,790 1,246,000     3,069,000 

รวมงบลงทุน 445,000 847,040 4,884,790 1,246,000     3,069,000 

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน 485,452 1,049,996.2 5,169,540 1,573,000     3,419,000 

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 1,066,834.43 1,485,101.5 5,840,479.92 2,575,020     4,992,800 

 

 

 



  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

แผนงานการพาณิชย์               

งานตลาดสด               

  งบด าเนินงาน               

  คา่วสัดุ               

    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,750 220 11,985.2 20,000 -75 % 5,000 

    วสัดุอืน่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่วสัดุ 3,750 220 11,985.2 25,000     10,000 

  คา่สาธารณูปโภค               

    คา่ไฟฟ้า 211,476.09 230,507.18 183,628.54 310,000 -32.26 % 210,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 211,476.09 230,507.18 183,628.54 310,000     210,000 

รวมงบด าเนินงาน 215,226.09 230,727.18 195,613.74 335,000     220,000 

รวมงานตลาดสด 215,226.09 230,727.18 195,613.74 335,000     220,000 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 215,226.09 230,727.18 195,613.74 335,000     220,000 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    คา่ช าระหน้ีเงินตน้ 575,308.88 583,408.13 591,750.35 903,818 1.99 % 921,780 

    คา่ช าระดอกเบีย้ 274,565.26 249,764.65 268,181.47 320,927 -11.75 % 283,210 

    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 278,256 238,722 198,671 216,346 28.77 % 278,594 

    เงนิช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา 2,000,000 1,800,000 2,400,000 1,200,000 20 % 1,440,000 

    เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 0 0 5,010,000 1.8 % 5,100,000 

    เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0 0 0 1,160,000 24.14 % 1,440,000 

    เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0 0 0 6,000 0 % 6,000 

    ส ารองจา่ย 127,152 48,398.1 68,125 100,000 -50 % 50,000 

 

 

 



 

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 128,020.25 132,427.69 142,911.64 197,700 -10.98 % 176,000 

    
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิน่ 
(กบท.) 

367,584 398,572.32 388,316 388,316 -1.73 % 381,616 

    เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน 0 0 41,649 42,000 0 % 42,000 

    เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 0 0 104,508 252,696 80.72 % 456,676 

รวมงบกลาง 3,750,886.39 3,451,292.89 4,204,112.46 9,797,803     10,575,876 

รวมงบกลาง 3,750,886.39 3,451,292.89 4,204,112.46 9,797,803     10,575,876 

รวมงบกลาง 3,750,886.39 3,451,292.89 4,204,112.46 9,797,803     10,575,876 

รวมแผนงานงบกลาง 3,750,886.39 3,451,292.89 4,204,112.46 9,797,803     10,575,876 

รวมทุกแผนงาน 31,871,561.21 33,880,862.31 41,796,889.38 50,277,093     53,000,000 

 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู   จงัหวดันครราชสมีา 
 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 53,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ
อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

 
งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,823,860 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,589,860 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกเทศมนตรี เดอืนละ 27,600.00 บาท   
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 331,200.00 บาท  และรอง
นายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน  เดอืนละ 15,180.00 บาทตอ่
คน  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 364,320.00 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกเทศมนตรี   
เดอืนละ 4,000.00 บาท  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ  
48,000.00 บาท  และรองนายกเทศมนตรี  จ านวน 2 คน 
เดอืนละ 3,000.00 บาท ตอ่คน  จ านวน 12 เดอืน  รวมเป็น
เงนิ 72,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษต าแหน่ง นายกเทศมนตรี   
เดอืนละ 4,000.00 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 
48,000.00 บาท และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน  เดอืน
ละ 3,000.00 บาทรวมเป็นเงนิ 72,000.00 บาท (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  เดอืนละ 9,660.00 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็น
เงนิ 
115,920.00 บาท(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงานส านกัปลดัฯ)  
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนทีป่รกึษานายกเทศมนตรี   
เดอืนละ 6,900.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ  
82,800.00 บาท(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร
ท ั่วไป)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภาเทศบาล   
เดอืนละ 15,180.00 บาท  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 
182,160.00 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัฯ) 
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 150,000 บาท  
 
 
 
 
 

      



 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภาเทศบาล   
เดอืนละ 12,420.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 
149,040.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัฯ) 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล   
เดอืนละ 9,660.00 บาท   จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 
1,159,200.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัฯ) 
 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,965,220 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,733,360 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล ในส านกัปลดัเทศบาล 
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่งและอตัราในส านกั
ปลดัเทศบาล ต ัง้ไว้ 2,733,360.00 บาท  ประกอบดว้ย 
1. ปลดัเทศบาล  จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 457,980 บาท  
2. รองปลดัเทศบาล  จ านวน 2 อตัรา  เป็นเงนิ 781,260 บาท 
3. หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ  
    393,600  บาท 
4. นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร  จ านวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 
    346,020 บาท 
5. นกัจดัการงานท ั่วไป  จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 308,640 บาท 
6. นกัทรพัยากรบคุคล  จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 282,300 บาท 
7. เจา้พนกังานธุรการ  จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 163,560 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษพนกังานเทศบาลในส านกั
ปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 84,000.00 บาท(ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการและพนกังานทีไ่ดร้บั
เงนิประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมาย ต ัง้ไว้ 210,000.00 บาท 
ประกอบดว้ย 
1.ปลดัเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง เดอืนละ 7,000.00 บาท  
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 84,000 บาท 
2. รองปลดัเทศบาล  จ านวน 2 ต าแหน่ง  เดอืนละ 3,500.00  บาท
ตอ่คน จ านวน 84,000 บาท  
3. หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง  
เดอืนละ 3,500.00 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็น
เงนิ 42,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 410,640 บาท 

      

  เพือ่เป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นส านกัปลดัเทศบาล   
พรอ้มปรบัปรุง คา่จา้งปรบัปรุงคา่จา้งของส านกัปลดั   
ต ัง้ไว้ 410,640.00 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
งานบรหิารท ั่วไป)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัฯ) 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 514,200 บาท 

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน/คา่ตอบแทนพเิศษใหก้บัพนกังานจา้งตาม
ภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป  พรอ้มเงนิปรบัปรุง  คา่ตอบแทน
พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป  ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น
ส านกัปลดัเทศบาล ต ัง้ไว้ 514,200.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 

      



 

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 13,020 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว  พนกังานจา้งตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต ัง้ไว้ 13,020.00 บาท (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,199,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 223,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหบ้คุคลภายนอก  คณะกรรมการ
ตา่ง ๆทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ใหป้ฏบิตังิานตามค าส ั่งระเบยีบกฎหมายซึง่
เป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  เชน่ คา่ตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจา้ง  เงนิตอบแทนเจา้หน้าทีใ่นการ
เลือกต ัง้  คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก  หรือเงนิรางวลั
คณะกรรมการตรวจผลงานหรือประเมนิผลงานของพนกังาน
เทศบาล ฯลฯ ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (โบนสั) ใหแ้ก่
พนกังาน  ลูกจา้ง  พนกังานจา้งของเทศบาล  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท  
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่เบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ประชุมกรรมการตา่ง ๆ ทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ให้
ปฏบิตังิานตามค าส ั่งระเบยีบกฎหมาย  และเพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ย เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน่ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  ต ัง้
ไว้ 10,000.00 บาท  (ปรากฎในแผนงานบรหิาร 
งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการหรือ 
วนัหยุดราชการใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ าและพนกังาน
จา้ง  ในส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 114,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล  ทีม่สีทิธเิบกิคา่
เชา่บา้นตามระเบยีบฯ ต ัง้ไว้ 114,000.00 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 79,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กผู่บ้รหิารพนกังาน
เทศบาล  และลูกจา้งประจ า  ทีม่สีทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบยีบฯ   
ต ัง้ไว้ 79,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

 

      



 

   
คา่ใชส้อย รวม 471,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 70,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอืระเบยีบ/เทศบญัญตัหิรือโครงการ
ตา่ง ๆ ทีเ่ทศบาลจดัท าคา่ระวางบรรทุก  คา่ธรรมเนียม  และ
คา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนทีด่นิ  คา่ธรรมเนียม
ตรวจสอบแนวทีด่นิ คา่ประกนัภยัตา่ง ๆ  รวมท ัง้คา่จา้งเหมาบรกิาร
บคุคลภายนอกท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่มใิชเ่ป็นการ
ประกอบ  ดดัแปลง  ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด  และอยู่
ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นใน
การปฏบิตังิานหรือจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ  ต ัง้
ไว้ 50,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ท าประกนัภยัรถราชการของเทศบาลต าบลตลาด
แค  ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป   
งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 76,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะ
บคุคล  เชน่ คา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพ์
เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิาร
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ย ทีเ่กีย่วกบัการรบัรองเพือ่เป็น
คา่รบัรองในการตอ้นรบัคณะบคุคลหรือคณะบคุคลทีไ่ปนิเทศน์
งาน  ตรวจงาน  หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษาดงูานและเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง  ซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบคุคล ฯลฯ  ตามหนงัสอืส ั่ง
การกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว2381  ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548  โดยต ัง้งบประมาณไดไ้มเ่กนิปี
ละ 1% ของรายไดจ้รงิของปีงบประมาณทีล่ว่งมาโดยไมร่วมรายได้
จากเงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ  เงนิกู ้ เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม  และเงนิกูท้ี่
มผีูอ้ทุศิให ้ ต ัง้ไว้ 50,000.00 บาท(ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ตาม
กฎหมายหรือตามระเบยีบหรือหนงัสือส ั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรือ
เอกชน ฯลฯ เชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ตา่ง ๆ  เครือ่งใชใ้นการเล้ียง
รบัรองและคา่บรกิารอืน่ ๆ  คา่ของขวญั  คา่พมิพ์เอกสาร ฯลฯ  ซึง่
จ าเป็นตอ้งจา่ยเกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองในการประชุมรวมถงึ
ผูเ้ขา้รว่มประชุมอืน่ ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เขา้ร่วม
ประชุม  ต ัง้ไว้ 6,000.00 บาท  (ปรากฎในแผนงานบรหิาร 
งานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา/รฐัพธิี  เชน่ คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการท าบญุคา่ดอกไมธู้ปเทียน  คา่เครือ่งไทยธรรม  คา่ถวาย
ภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ์  คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการจดังาน และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  ต ัง้ไว ้20,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

 

 
 
 

      



 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน  คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง  คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน คา่ทาง
ดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมการใชส้นามบนิ และคา่ใช้จา่ยอืน่ทีจ่ าเป็น
ใหแ้กค่ณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ คณะสมาชกิสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไป
ราชการ  ต ัง้ไว้ 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป) (หน่วยงาน : ส านกัปลดัเทศบาล)  

      

    
โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดังานวนัท้องถิน่
ไทย และกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการท าบญุ คา่
ดอกไมธู้ปเทียน คา่ปจัจยัถวายพระ คา่เครือ่งไทยธรรม คา่ถวาย
ภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการจดังาน และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  ต ัง้ไว ้5,000.00 บาท  (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร 
ท ั่วไป) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที ่1    โครงการที ่18 หน้า 161) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการจดังานวนัเทศบาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนั
เทศบาล  ประจ าปี 2561  และกจิกรรมตา่ง ๆเชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การท าบญุ คา่ดอกไมธู้ปเทียน คา่ปจัจยัถวายพระ คา่เครือ่งไทย
ธรรม คา่ถวายภตัตาหารแดพ่ระสงฆ์ คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการจดังาน และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท  (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร 
ท ั่วไป) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที ่1   โครงการที ่17  หน้า 161) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการจดัท าฐานขอ้มูลบคุลากรเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท าฐานขอ้มลู
บคุลากรเทศบาลต าบลตลาดแค  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (ปรากฎใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที ่1   โครงการ
ที ่20  หน้า 161) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท าแผนพฒันา
บคุลากรรายบคุคล ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงการที ่21 
หน้า 161) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการตามแนวทางอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตามแนวทางอนั
เน่ืองมาจากพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและพระ
ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ  ต ัง้
ไว้ 10,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงการที ่4 หน้า 159) 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการปรบัปรุงและพฒันางานทะเบยีนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพีอ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปรบัปรุงและพฒันา
งานทะเบยีนราษฎร  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงการที ่23 
หน้า 162) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดว้ย 5 ส. จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพีอ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานดว้ย 5 ส.ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564ยุทธศาสตร์ที ่1  โครงการ
ที ่3  หน้า 159) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเลือกต ัง้
นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (ปรากฎ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่1  โครงการ
ที ่5  หน้า 159) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของเทศบาลต าบลตลาดแค  เชน่ คา่วทิยากร 
คา่อาหาร และคา่เครือ่งดืม่  คา่ทศันศกึษาดงูาน  เชน่ คา่
ยานพาหนะเดนิทาง  คา่ทีพ่กั  คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการฝึกอบรมและทศัน
ศกึษาดงูาน ฯลฯ  และคา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ต ัง้
ไว้ 50,000.00 บาท(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารท ั่วไป)(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 พิม่
เตมิ คร ัง้ที ่1ยุทธศาสตร์ที1่โครงการที ่6 หน้า 12 ) (หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
เงนิสง่คนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยักรณีรถขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสง่คนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยักรณีรถขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย  ตามหนงัสอืจงัหวดั
นครราชสมีา  ที ่นม 0037.5/ว1188  ลงวนัที ่28  มนีาคม  2554 
เรือ่ง การสง่คนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยักรณีรถองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย  ต ัง้ว้ 10,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 140,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่น
ความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาลทีช่ ารุดเสยีหายเสือ่มสภาพ
ไมส่ามารถใชก้ารได ้(รายจ่ายเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดป้กตมิวีงเงนิ
ไมเ่กนิ 5,000.00บาท)  ต ัง้ไว้ 30,000.00 บาท (ปรากฎใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่น
ความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาลทีช่ ารุดเสยีหายเสือ่มสภาพ
ไมส่ามารถใชก้ารได ้ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งถา่ยเอกสาร 
รถยนต ์ รถจกัรยานยนต์  โตะ๊  เกา้อี ้ ตูเ้ก็บเอกสาร 
เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งรบัโทรทศัน์  เครือ่งดบัเพลงิ  วทิยุ
สือ่สาร  เครือ่งท าน ้าเย็นพดัลม  เครือ่งขยายเสยีง  เครือ่งปรบัระบบ
เสยีงตามสาย ฯลฯ (รายจา่ยเพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดป้กตทิีม่วีงเงนิ
เกนิ 5,000.00 บาท)  ต ัง้ไว ้100,000.00 บาท 
 
 

      



 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาลที่
ช ารุดเสยีหายเสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารได้  เชน่ คา่ซอ่มแซม
ส านกังานทีช่ ารุด  หอ้งน ้าประตหูน้าตา่ง  บา้นพกัและบ ารุงรกัษา
หรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ ทีช่ ารุด  (รายจา่ยเพือ่ใหส้ามารถใช้
งานไดป้กตทิีม่ีวงเงนิเกนิกวา่ 5,000.00 บาท)ต ัง้ไว ้10,000.00 
บาท  (ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัฯ) 
 

   
คา่วสัด ุ รวม 250,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือหนงัสอืพมิพ์  หนงัสอืกฏหมาย  คา่บอกรบัวารสาร
สิง่พมิพ์ตา่ง ๆและเครือ่งใช้ตา่ง ๆ เชน่ กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ 
ยางลบ  ธงชาต ิ ไมบ้รรทดั  คลปิ  เป็ก  เข็มหมดุ  เทปใส  เทปหนงั
ไก ่ กระดาษกาว  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  ตรายาง  สมดุ  น ้า
ดืม่ ฯลฯ ต ัง้ไว้  50,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน 
ท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือน ้ายาลา้งจาน  ไมก้วาด  แกว้  จาน  ชาม  ชอ้น 
ชุดกาแฟ  จานรองแกว้  ผา้ปโูตะ๊  ทีน่อน  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  น ้ายา
เช็ดกระจก  ผงซกัฟอก  สบู ่ กระดาษช าระ  กระตกิน ้ารอ้น   
กระตกิน ้าแข็ง  น ้าตาล  โอวลัตนิ  กาแฟ ฯลฯ  ต ัง้ว้ 30,000.00 
บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพีอ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือไมต้า่ง ๆ  แปรงทาสี  น ้ามนัทาไม ้ ทนิ
เนอร์  สี  ปนูซีเมนต์  ปนูขาวทราย  อฐิหรือซีเมนบล็อก  กระเบือ้ง 
ตะปู ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัรถยนต์ประจ าส านกังาน  รถยนต์ตรวจ
การณ์  รถมอเตอร์ไซด์เชน่  คา่น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัดเีซล 
น ้ามนัเครือ่งตา่ง ๆ  แกส๊หุงตม้ ฯลฯ  ในกจิการเทศบาลฯ  ต ัง้
ไว้  130,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
บรหิารทวัไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพรใ่นกจิกรรม
ตา่ง ๆ ของเทศบาล  เชน่กระดาษเขยีนโปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิล์ม
สไลด์  แถบบนัทกึเสยีงหรือภาพ  (ภาพยนตร์ วีดโีอ เทป ซีด)ี  มว้น
เทปเปลา่ ถา่นแฟลช รูปสหีรือขาวด าทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย 
ถา่นใสก่ลอ้งถา่ยรูป  โฟม  ไมอ้ดั ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์และ
วสัดอุืน่ทีใ่ชก้บัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 30,000.00 บาท (ปรากฎ
ในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าภายในส านกังานและอาคารอืน่ ๆ ที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 200,000.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ตดิตอ่ราชการภายในประเทศ  ระหวา่ง
ประเทศ ฯลฯ  ต ัง้ไว้15,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข  คา่ธนาณตั ิ คา่ซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร  คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  หรือคา่ช าระคา่ฝากใหก้บั
ไปรษณีย์  ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 25,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป)  (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรสาร  คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ใชอ้นิเตอร์เน็ตคา่เชา่อนิเตอร์เน็ตรายเดอืน  และคา่สือ่สารอืน่ ๆ 
และหมายความรวมถงึคา่ใช้จา่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่วและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการบรกิาร  ต ัง้ไว้ 15,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 15,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กขนาด 6 ฟุต พรอ้มเกา้อีท้รงสูงหมูนได ้มพีนกั
พงิมที้่าวแขน ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ชุด 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็กขนาด 6 ฟุต พรอ้มเกา้อีท้รงสงู
หมนุได ้ มพีนกัพงิมทีา้วแขน ปรบัระดบัได ้จ านวน 1 ชุด  ต ัง้ไว้ 
15,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิาร
ท ั่วไป) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้
ที ่1) ยุทธศาสตร์ที ่1โครงการที ่1 หน้า 11 แนวทางการพฒันา
ที ่1.3 ) (หน่วยงาน : ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาใหก้บัหน่วยงานองค์กรหรือสถาบนักลาง
ในการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจากเทศบาลต าบลตลาด
แค  ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป  งานบรหิารท ั่วไป) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 907,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 719,040 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 719,040 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 557,040 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้ปรบัปรุง
เงนิเดอืนตามต าแหน่งและอตัราในกองวชิาการและแผนงาน ดงัน้ี 
     1. นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองวชิาการและ 
แผนงาน) จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 296,760 บาท(ปรากฏใน 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ)  
(หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)       
     2. นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฎบิตักิาร จ านวน 12 เดอืน  
เป็นเงนิ 260,280  บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ)(หน่วยงาน:กองวชิาการและ
แผนงาน)   
 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดรบัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน 
และเงนิประจ าต าแหน่งและสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทา่กบัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งที่
ไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ 3,500.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ 42,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)  
 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหก้บัพนกังานจา้งของเทศบาล 
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองวชิาการและแผนงาน(ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ)  
(หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวรายเดอืนส าหรบัพนกังาน
จา้งของเทศบาลตามภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไปทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกอง
วชิาการและแผนงาน (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 188,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 31,000 บาท 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในกองวชิาการและ
แผนงานทีม่สีทิธเิบกิคา่เขา่บา้นตามระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน:กอง
วชิาการและแผนงาน) 
   

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล 
ในกองวชิาการและแผนงานทีม่สีทิธเิบกิคา่การศกึษาบตุรตาม
ระเบยีบฯ(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ)(หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)    
 
 
 
 
 

      



 

   
คา่ใชส้อย รวม 102,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสือ ระเบยีบ เทศบญัญตั ิหรือโครงการ
ตา่งๆทีเ่ทศบาลจดัท า ระวางบรรทุก คา่ธรรมเนียม และ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมโอนทีด่นิ ตรวจสอบแนวเขต
ทีด่นิ คา่ประกนัภยัตา่งๆ รวมท ัง้คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอก
ท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ
ครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และอยูใ่นความผดิชอบ
ของผูร้บัจา้งหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรือ
จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ต ัง้ไว้ 15,000.00 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าหนงัสอืเผยแพรผ่ลงาน 
รายงานกจิกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการประชาสมัพนัธ์งาน
ตา่งๆเชน่ จดหมายขา่ว แผน่พบั หนงัสอืพมิพ์ ฯลฯ ต ัง้ไว ้5,000.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละ
วชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
 
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิ
ได ้ตามระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
 

      

    
โครงการจดัท าสือ่เผยแพรผ่ลงานของเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดัท าสือ่
เผยแพรผ่ลงานของเทศบาล ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 
ล าดบัที ่43 หน้า 164 (หน่วยงาน:กองวชิาการแผนงาน) 
 

      

    
โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมายและการป้องกนัการทุจรติ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอบรมให้
ความรูด้า้นกฎหมายและการป้องกนัการทุจรติ ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ (พ.ศ. 2561-2564)เพิม่เตมิคร ัง้
ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มี
ประสทิธภิาพ คณุภาพ แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานวางแผนสถติแิละวชิาการ ล าดบัที ่7 หน้า 13 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองวชิาการและแผนงาน ทีช่ ารุดทีไ่มส่ามารถใชง้าน
ได ้เชน่ คอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน๊เตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี 
รถจกัรยานยนต์ โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ ซอ่มแซมทรพัย์สนิ
อืน่ๆทีช่ ารุด (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ) (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)   
 
 
 

      



 

   
คา่วสัด ุ รวม 55,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษ เครือ่งเขยีน และแบบพมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ 
และวสัดุส าหรบัใชใ้นส านกังานอืน่ๆ ส าหรบักองวชิาการและ
แผนงาน (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ) (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)   

      

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่ ฟิวส์  เข็มขดัรดั
สายไฟ  เทปพนัสายไฟ สายไฟ ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ
กองวชิาการและแผนงาน (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
วางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)   

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพรใ่นกจิกรรมตา่งๆของ
เทศบาล เชน่ กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม ฟิล์ม
สไลด์ แถบบนัทกึเสยีง หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดโีอ ซีด)ี มว้นเทป
เปลา่ ถา่นแฟลช รูปสหีรือขาวด า ทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ถา่นใส่
กลอ้งถา่ยรูป โฟม ไมอ้ดั ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป งานวางแผนสถติแิละวชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและ
แผนงาน)   

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตลบัผงหมกึ ส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์
และวสัดุอืน่ทีใ่ชก้บัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นกองวชิาการและ
แผนงาน (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานวางแผนสถติิ
และวชิาการ) (หน่วยงาน:กองวชิาการและแผนงาน)   
 

      

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 2,067,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,615,860 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,615,860 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,453,860 บาท 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแก่พนกังานเทศบาลเทศบาล พรอ้มท ัง้
ปรบัปรุง เงนิเดอืนกองคลงัตามต าแหน่งและอตัราในกองคลงัดงัน้ี 
1. นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองคลงั)  
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 366,060.00 บาท 
 2. นกัวชิาการเงนิและบญัชี  จ านวน  12  เดอืนเป็นเงนิ 
     333,060  บาท 
 3. นกัวชิาการพสัดุ  จ านวน  12  เดอืนเป็นเงนิ  355,320  บาท 
 4. เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  จ านวน 12 เดอืนเป็นเงนิ 
     232,680 บาท 
 5. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  จ านวน  12  เดอืน เป็นเงนิ 
    166,740  บาท 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั)  
(หน่วยงาน:กองคลงั) 
               

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งทีไ่ดร้บัอยูใ่นอตัราเดือนละ 
3,500.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 42,000.00 บาท 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งานบรหิารงานคลงั ) 
(หน่วยงาน:กองคลงั) 
 
 
 

      



 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน  พนกังานจา้งท ั่วไป  ทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีใ่นกองคลงั  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพือ่นการครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้งของ
เทศบาลปฏบิตัหิน้าทีใ่นกองคลงั  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไปงานบรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 430,200 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 182,200 บาท 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 147,600 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ผูม้สีทิธเิบกิคา่เชา่
บา้นตามระเบยีบฯ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารงานคลงั)(หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 34,600 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลที่
ปฏบิตัหิน้าทีก่องคลงั ทีม่สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบฯ  (ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กอง
คลงั) 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 186,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 126,000 บาท 

      

  (1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอืระเบยีบ/เทศบญัญตัหิรือโครงการ
ตา่งๆ ทีเ่ทศบาลจดัท าคา่ระวางบรรทุกคา่ธรรมเนียมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนทีด่นิ คา่ธรรมเนียม
ตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คา่ประกนัภยัตา่งๆ รวมท ัง้คา่จ้างเหมา
บรกิารบคุคลภายนอกท าการอยา่งใดอยา่งอยา่งหนึ่ง มใิชเ่ป็นการ
ประกอบดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่น
ความรบัผดิชอบของผูร้บัผดิชอบของผูร้บัจา้ง หรือซ่อมแซม
ทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรือจา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ต ัง้ไว้ 8,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 
(2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ ของ อปท.  ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท (หน่วยงาน:กอง
คลงั) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงาน
คลงั จ านวน 10,000.00 บาท) ปรากฏในแผนงานพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่1แผนงานบรหิารท ั่วไป โครงการ
ที ่27  หน้า 162) 
(3)  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาแรงงานปฏบิตังิานกองคลงั จา้งเหมา
บคุคลภายนอกใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่มใิชเ่ป็นการ
ประกอบดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้ง และอยูใ่นความ
รบัผดิชอบของผูจ้า้ง ต ัง้ไว้ 108,000.00 บาท  (หน่วยงาน:กอง
คลงั) ) (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงาน
คลงั จ านวน 108,000.00 บาท) ปรากฏในแผนงานพฒันาทอ้งถิน่
สปีี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่1 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
โครงการที ่28 หน้า 162) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ     ทา่อากาศยาน คา่
ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งทีม่สีทิธเิบกิไดต้าม
ระเบยีบฯ ต ัง้ไว้ 40,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน
ท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองคลงัทีช่ ารุดเสยีหาย เสือ่มสภาพไมส่ามารถใช้
การได ้เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน๊เตอร์ เครือ่ง
พมิพ์ดดี รถจกัรยานยนต์ โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ ซอ่มแซม
ทรพัย์สนิอืน่ๆ ทีช่ ารุด ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั ) (หน่วยงาน:กองคลงั) 
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 62,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ เครือ่งเขยีน แบบพมิพ์
ตา่งๆ และวสัดสุ านกังานอืน่ๆ  ส าหรบัใชใ้นกองคลงั    ต ัง้ไว้ 
40,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารงานคลงั ) (หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ส าหรบัใชใ้นงานกองคลงั ต ัง้
ไว้ 7,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ าหรบัการประชาสมัพนัธ์ โฆษณาและเผยแพร่
งานของกองคลงั เชน่ แผน่ป้ายผา้ กระดาษโปสเตอร์ เป็นเงนิ 
5,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งาน
บรหิารงานคลงั)  (หน่วยงาน:กองคลงั) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลูหวัพมิพ์
หรือแถบพมิพ์ แผน่กรองแสง กระดาษตอ่เน่ือง และวสัดุ
คอมพวิเตอร์อืน่ๆ ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั) (หน่วยงาน:กองคลงั) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 21,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 21,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
ตูเ้ก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั จ านวน 1 หลงั จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ก็บ
เอกสาร 4 ลิน้ชกั จ านวน 1 หลงั ๆ ละ 5,000.00 บาท  ตามแบบที่
มจี านวนท ั่วไปตามทอ้งตลาด (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
งานบรหิารคลงั ) (หน่วยงาน:กองคลงั) (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั จ านวน 5,000.00 บาท) 
ปรากฏในแผนงานพฒันาทอ้งถิน่สปีี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที ่1 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  โครงการที ่34 หน้า 163 
 
 
 
 

      



 

    
ตูบ้านเลือ่นกระจกซ้อน จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูบ้านเลือ่นกระจกซ้อน จ านวน 1 หลงั ๆ 
ละ 5,500.00 บาท  ตามแบบทีม่จี านวนท ั่วไปตามทอ้งตลาด 
(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั ) ปรากฏ
ในแผนงานพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที ่1 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  โครงการที ่34 หน้า 163 

      

    
โตะ๊พรอ้มเกา้อีท้ างาน จ านวน 10,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี้ ตามแบบทีม่ีจ านวน
ท ั่วไปตามทอ้งตลาด (หน่วยงาน:กองคลงั) (ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั จ านวน 10,500.00 บาท) 
ปรากฏในแผนงานพฒันาทอ้งถิน่สปีี 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที ่1 แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  โครงการที ่33 หน้า 163   
 
 

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 1,984,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,664,220 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,664,220 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 297,900 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลในส านกัปลดัเทศบาล   
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่งและอตัราในส านกั
ปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 297,900 บาท ประกอบดว้ย 
- เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน 1 อตัรา   
เป็นเงนิ 297,900.00บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน) (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 366,900 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจ าทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นส านกั
ปลดัเทศบาล พรอ้มปรบัปรุงคา่จา้งของส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้
ไว้ 366,900.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 902,160 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิพนกังาน
จา้งท ั่วไปทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 902,160.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิาร
ท ั่วไป เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 97,260 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวรายเดอืนพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ  พนกังานจา้งท ั่วไปในส านกัปลดัเทศบาล  ต ัง้ไว้ 
97,260.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) (หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

  
งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในส านกัปลดัเทศบาลทีม่ีสทิธิ
เบกิคา่เชา่บา้นตามระเบยีบฯ  ต ัง้ไว ้30,000.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา
ความสงบภายใน) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและ
ลูกจา้งประจ า  ทีม่ีสทิธเิบกิจา่ยไดต้ามระเบียบฯ  ต ัง้ไว ้ 10,000.00 
บาท  (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 110,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัรเชน่ คา่ลงทะเบียน คา่เบี้ยเล้ียง  คา่พาหนะ 
คา่เชา่ทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถยนต์  ณ ทา่อากาศยาน  คา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมการใชส้นามบนิ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กค่ณะ
ผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาล  ลูกจา้งทีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯต ัง้
ไว ้20,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) (หน่วยงาน : ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการตดิต ัง้/จดัท าอุปกรณ์เกีย่วขอ้งกบัการจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการตดิต ัง้/จดัท าอุปกรณ์เกีย่วขอ้งกบั
การจราจร  เชน่ คา่จดัหาแผงก ัน้และกรวยจราจร  ตดิต ัง้เครือ่งหมาย
จราจร/กระจกโคง้  ต ัง้ไว ้10,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสาตร์
ที ่10 โครงการที ่3  หน้า 258) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล (ปีใหม,่ 
สงกรานต์, เขา้พรรษา, ลอยกระทง และเทศกาลตา่งๆ) 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนชว่ง
เทศกาล(ปีใหมส่งกรานต์ , เขา้พรรษา , ลอยกระทง และเทศกาล
ตา่ง ๆ) เชน่ การประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการจราจรและแกไ้ขปญัหา
อุบตัเิหตุทางถนน  ต ัง้จุดบรกิารดา้นการจราจรตามเทศกาลตา่ง ๆ 
คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่วทิยากร  คา่อาหาร  คา่ท างานลว่งเวลาพนกังาน และ
พนกังานจา้งเทศบาล ฯลฯ  ต ัง้ไว ้60,000.00 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การรกัษาความสงบภายใน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที ่10   โครงการที ่2 หน้า 258) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการฝึกอบรมและซกัซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัเชน่ คา่วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมและซกัซอ้ม
แผน  คา่อาหารและเครือ่งดืม่  คา่จดัการเรือ่งสถานทีแ่ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็นและเกีย่วขอ้ง ต ัง้ไว ้ 20,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบ
ภายใน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที่
10 โครงการที ่6  หน้า 258)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล)(หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
คา่วสัด ุ รวม 170,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์  เข็มขดัรดัสายไฟ  เทป
พนัสายไฟ  สายไฟฯลฯ  เป็นเงนิ 20,000.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการ
รกัษาความสงบภายใน) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัรถยนต์  รถมอเตอร์ไซด์  เชน่ น ้ามนัดเีซล 
น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัเครือ่งตา่ง ๆ  แกส๊หุงตม้ ฯลฯ  เป็นเงนิ 
150,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ
ภายใน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 268,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 52,000 บาท 

   
คา่วสัด ุ รวม 52,000 บาท 

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 27,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดรุถยนต์ประจ าส านกังานไดแ้ก่ 
 แบตเตอรี ่ ไสก้รอง  ยางนอกยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลบั
ลูกปืน  น ้ามนัเบรค  เบาะรถ  ไขควง  น็อต  และสกรู  กระจกมอง
ขา้งรถยนต์  กระจก  ล็อคเกียร์หวัเทียน  และอะไหลเ่ครือ่งยนต์
ตา่ง ๆ  ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 100,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั
อคัคภียั) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

   
วสัดอุืน่ จ านวน 25,000 บาท 

      

  (1)เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้ายาดบัเพลงิและวสัดุอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นการ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัเชน่ คา่ทอ่ดดู  หวัฉีด  ขอ้ตอ่  ขอ้แยก 
ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 25,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการรกัษาความ
สงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 216,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 216,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
โครงการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดในเขตชุมชนและหน่วยงาน
ราชการ 

จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการตดิต ัง้กลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิดในเขตชุมชนและหน่วยงานราชการ จ านวน 8 ตวั  ต ัง้
ไว้ 216,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัรกัษาความสงบภายใน) (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 โครงการ
ที ่1 หน้า 13ยุทธศาสตร์ที ่10)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

แผนงานการศกึษา 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,224,380 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 883,380 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 883,380 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 721,380 บาท 

      

    เพือ่จา่ยพนกังานเทศบาล และจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ าปี  จ านวน  2  อตัรา ดงัน้ี 
1.ผูอ้ านวยการกองการศกึษา 2.นกัวชิาการศกึษา ต ัง้ไว้ 
   720,380 บาท (หน่วยงาน:กองการศกึษา)(ปรากฏใน 
  แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)   

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งทีไ่ดร้บัอยูใ่นอตัราเดือนละ 
3,500 บาท จ านวน  12  เดอืน ต ัง้ไว้ 42,000 บาท  (หน่วยงาน:
กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัการศกึษา)   

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

   เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่จา้งรายเดอืนและปรบัปรุงเงนิเดอืน
ใหแ้กพ่นกังานจา้งจ านวน  1  อตัรา  12 เดอืน ๆ ละ 9,000 บาท  
เป็นเงนิ  108,000 บาท 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้ง จ านวน 1 อตัรา 
ต ัง้ไว้ 12,000 บาท 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 295,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 35,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิผลงานทีเ่กดิ
จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หไ้ดร้บัคา่ตอบแทนของผูข้อรบัการประเมนิ  
(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 
         

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลกองการศกึษา ผูม้ี
สทิธเิบกิคา่เชา่บา้นตามระเบยีบฯ ต ัง้ไว้ 1,500 บาท(หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล และ
ลูกจา้ง กองการศกึษาผูม้ีสทิธไิดร้บัตามระเบยีบฯ(หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 80,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 7,000 บาท 

      

  (1)  คา่เย็บหนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอื 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเอกสาร
ตา่งๆ ของเทศบาลฯ เชน่ การเขา้เลม่ หุม้ปก ถา่ยเอกสาร ฯลฯ ต ัง้
ไว้ 2,000 บาท(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)      
   

      



(2)  คา่โฆษณา และเผยแพร ่ 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและ
เผยแพรข่า่วทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ และสือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ 
ฯลฯ ต ัง้ไว้ 5,000 บาท(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)             

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิและคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธิ
เบกิไดต้ามระเบยีบฯ (หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)            

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบคุลากรของศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบคุลากรในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาดแค  จ านวน 1 อตัรา(หน่วยงาน:กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)  
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที ่3 แนว
ทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่11 หน้าที ่178) 

      

    
โครงการฝึกอบรมสมันาและศกึษาดงูานพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา เทศบาลฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสมันา
และศกึษาดงูานพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา เทศบาลต าบล
ตลาดแค(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)  (ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 
โครงการที ่10 หน้าที ่178) 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่น
ความรบัผดิชอบของกองการศกึษา ทีช่ ารุดเสยีหาย เสือ่มสภาพ ไม่
สามารถใชก้ารได ้เชน่ คอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน๊เตอร์  โตะ๊ เกา้อี ้ตู้
เก็บเอกสารฯลฯ เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต(ิหน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา) 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็น  คา่ใชจ้า่ยในการซ้ือ แลกเปลีย่น จา้งท าหรือกรณีอืน่
ใด  เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นวสัดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ 
ปากกา  แบบพมิพ์  สมดุทะเบยีน  มูลี่ม่า่นปรบัแสง และวสัดุ
ส านกังานอืน่ๆ(หน่วยงาน:กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)             

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน 
โปสเตอร์  พูก่นัและสี ฟิล์มแถบบนัทกึภาพหรือเสยีง  รูปทีไ่ดจ้าก
การลา้งอดั ขยาย ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นกองการศกึษา(หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา) 
 
 
 
 
 

      



 

   
วสัดกุีฬา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกีฬา เชน่ ลูกฟุตบอล ตะกรอ้ เปตอง วอลเลย่์บอล 
มแ้บดมนิตนัเทเบลิเทนนิสฯลฯ ส าหรบัใชใ้นกองการศกึษา และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ ในความรบัผดิชอบ(หน่วยงาน:กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล 
เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์และวสัดุอืน่ทีใ่ช้
กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นกองการศกึษา(หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา)  

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก , โรงเรียนเทศบาลตลาด
แคและอาคารตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองการศกึษา 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 46,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 46,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั       

    
เครือ่งท าน ้าเย็นสแตนเลส แบบตอ่ทอ่  ขนาด  4  หวักอ๊ก  จ านวน  1  
เครือ่ง พรอ้มตดิต ัง้ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เครือ่งท าน ้าเย็นสแตนเลส แบบตอ่ทอ่  ขนาด  4  หวักอ๊ก จ านวน  1 
เครือ่ง พรอ้มตดิต ัง้ (หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงาน
การศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา)  เป็นรายการนอกบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี พ.ศ. 2560(ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี  2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการ

ที ่15 หน้าที ่179)  

      

    
ถงัน ้าสแตนเลส ขนาด  1,000  ลติร จ านวน  2  ถงั จ านวน 16,000 บาท 

      

  ถงัน ้าสแตนเลส ขนาด  1,000  ลติร จ านวน  2  ถงั (หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา) เป็นรายการนอกบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี
พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 –2564 ยุทธศาสตร์ 
ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่15 หน้าที ่179)  

      

 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 16,172,362 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 7,374,782 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 7,374,782 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 5,650,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยพนกังานครูเทศบาล โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และจา่ยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี จ านวน  19  อตัราต ัง้ไว ้จ านวน 
5,650,000 บาท (หน่วยงาน:กองการศกึษา)(ปรากฏในแผนงาน 

การศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)   

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 201,600 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดือน ไดแ้กเ่งนิทีข่า้ราชการ
ครู / พนกังานครู ทีไ่ดร้บัในอตัราเทา่กบัวทิยฐานะ จ านวน 1 
อตัรา  ต ัง้ไว ้201,600 บาท(หน่วยงาน:กองการศกึษา)(ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)    

      

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะส าหรบัพนกังานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล
ต าบลตลาดแคในอตัราช านาญการ คนละ 3,500 บาท / เดือน ,  
ช านาญการพเิศษคนละ 5,600 บาท/เดือน ต ัง้ไว ้450,000 บาท 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบั
กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

      



 

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,039,182 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่จา้งรายเดอืนและปรบัปรุง
เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้งทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองการศกึษา 
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค จ านวน  3อตัราต ัง้ไว้ 668,182 บาท  (หน่วยงาน:กอง
การศกึษา)(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา)  
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่จา้งรายเดอืนและปรบัปรุง
เงนิเดอืน ใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ (บคุลากรสนบัสนุนการ
สอน) ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ านวน  1  อตัรา 
ต ัง้ไว้ 155,000 บาท(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)  
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่จา้งรายเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
ท ั่วไป  (ภารโรง) ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรียนเทศบาลตลาดแค   
จ านวน   1  อตัรา ต ัง้ไว้ 108,000 บาท (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา) 
(4) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนหรือคา่จา้งรายเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
ท ั่วไป  (ผูด้แูลเด็ก) ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค  จ านวน   1  อตัรา ต ัง้ไว้ 108,000 บาท 
(หน่วยงาน:กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

      

        
 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 34,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ดงัน้ี 
(1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ภารกจิ (บคุลากรสนบัสนุนการสอน)ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกอง
การศกึษา โรงเรียนเทศบาลตลาดแคจ านวน  1  อตัรา ต ัง้
ไว้ 10,000 บาท (หน่วยงาน:กองการศกึษา)(ปรากฏในแผนงาน
การศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)   
(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ท ั่วไป (ภารโรง)ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองการศกึษา โรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค  จ านวน  1  อตัรา ต ัง้ไว้ 12,000 บาท (หน่วยงาน:กอง
การศกึษา)(ปรากฏในแผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา) 
(3) เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตาม
ท ั่วไป (ผูด้แูลเด็ก) ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองการศกึษา ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  จ านวน  1  อตัรา ต ัง้ไว้ 12,000 บาท   
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 6,823,980 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 5,294,780 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 648,000 บาท 

      

  (1)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานการสอนคอมพวิเตอร์ 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานการสอนคอมพวิเตอร์ ต ัง้ไว1้80,000 บาท 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานระดบั
กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 
โครงการที ่7 หน้าที ่177)  
 
 
 
(2)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานการสอนดนตรี 

      



     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานการสอนดนตรี ต ัง้ไว ้180,000 บาท(หน่วยงาน : กองการ 
ศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 -2564ยุทธศาสตร์ ที ่3  
แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการ 8 หน้าที ่177) 
(3)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมาบรกิารปฏบิตังิานบรรณารกัษ์ประจ า
หอ้งสมุดประชาชน 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานการสอน ต ัง้ไว1้80,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 - 2564ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการ
พฒันาที ่3.2 โครงการ 9 หน้าที ่177) 
(4)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งเหมาบรกิารดูแลสวนหยอ่ม สนามเด็ก
เลน่ และพ้ืนทีบ่รเิวณโดยรอบ 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมาบรกิาร
ปฏบิตังิานการสอน ต ัง้ไว ้108,000 บาท (หน่วยงาน : กองการศกึษา)
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและ
นนัทนาการ)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนว
ทางการพฒันาที ่3.2โครงการที ่20 หน้าที ่179) 
 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าศนูย์การเรียนรูเ้ด็กปฐมวยั จ านวน 50,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการจดัท าศูนย์การเรียนรูส้ าหรบั
เด็กปฐมวยั ต ัง้ไว ้50,000 บาท  (หน่วยงาน กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการการศกึษางานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา)  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 - 2564ยุทธศาสตร์ ที ่3 

แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่3 หน้าที ่176)  

      

    
โครงการนิเทศระบบประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

จ านวน 5,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิต ัง้ไว ้5,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)(ปรากฏใน 
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่  2561 – 2564ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันา

ที ่3.2 โครงการ1 หน้าที ่176)      

      

    
โครงการนิเทศระบบประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการจดัการเรียนการ
สอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลตลาดแค 

จ านวน 5,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาต ิต ัง้ไว ้5,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏใน
แผนงานการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)  (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่  2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันา

ที ่3.2 โครงการที ่2 หน้าที ่176)     

      

    
โครงการประกนัการอา่นออกเขยีนไดข้องนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค 

จ านวน 10,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการประกนัการอา่น
ออกเขียนไดข้องนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ต ัง้ไว1้0,000
บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา งาน
ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 -
 2564  ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการ
ที ่5 หน้าที ่177)  
 

 
 
 
 
 
 
 
    

      



    
โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา จ านวน 6,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษา     
       (1) ครูแกนน า  โรงเรียนละ  1 คนๆ ละ   3,000 บาท 
       (2) เจา้หน้าที ่อปท.ละ        1  คนๆ ละ   3,000 บาท 
ต ัง้ไว ้6,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (ปรากฏใน
แผนงานการการศกึษา งานระดบักอ่นวยัเรียนและ
ประถมศกึษา)  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่6  
หน้าที ่177)     

      

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค 

จ านวน 4,316,800 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษาโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค  ดงัรายการตอ่ไปน้ี 
1. โครงการวจิยัในช ัน้เรียน                7,000 บาท 
2. โครงการพฒันาการเรียนรูแ้ละยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ 
    ศกึษา  30,000 บาท 
3. คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  20,000 บาท 
4. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน  50,000 บาท 
5. โครงการพฒันาการสอนดว้ยการนิเทศภายใน   5,000 บาท 
6. โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 10,000 บาท 
7. โครงการสง่เสรมิคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 20,000 บาท 
8. โครงการอาหารกลางวนั           1,587,600 บาท 
9. โครงการพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 10,000 บาท 
10. โครงการกจิกรรมลูกเสอื – เนตรนารี 30,000 บาท 
11. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจดัการ 
      10,000 บาท 
12. โครงการวนัแหง่ความส าเร็จ  15,000 บาท 
13. โครงการโรเงเรียนสะอาดดว้ยกจิกรรม 5 ส.   5,000 บาท 
14. โครงการสบืสานวฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 17,000 บาท 
15. โครงการสง่เสรมิสนุทรียภาพดา้นศลิปะ ดนตรีและการกีฬา 
      10,000 บาท 
16. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นในสถานศกึษา 5,000 
       บาท 
17. โครงการหอ้งเรียนดเีดน่     5,000 บาท 
18. โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน 50,000 บาท 
19. โครงการสือ่เสรมิปฐมวยั ปญัญาพฒันาความคดิ 10,000 บาท 
20. โครงการเสยีงตามสายหลากหลายนกัอา่น   5,000 บาท 
21. โครงการคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 บาท 
       ก.  Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 
           โรงเรียนละ  9,600 บาท / ปี 
       ข. Wiless Fidelity : WIFI โรงเรียนละ  7,200 บาท 
22. โครงการพฒันาคณุภาพปฐมวยัสูม่าตรฐาน    10,000 บาท 
23. โครงการประชุมผูป้กครองนกัเรียน    10,000 บาท 
24. โครงการสมัพนัธ์ชุมชน       5,000 บาท 
25. โครงการวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 10,000  
       บาท 

      

      

  26. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พื้นฐานและที่ 
       ปรกึษาฯ     5,000 บาท 
27. โครงการคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้ 
      โรงเรียน     750,000 บาท 
 
 
 
 
 

      



 
 
             เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)  โครงการ
คดัเลือกกอ่นจดัสรร      
ก.โรงเรียนทีจ่ะสมคัรเขา้ในปีงบประมาณ 2561   500,000 บาท  
ข.โรงเรียน (SBMLD) ดเีดน่   250,000 บาท  
28. โครงการคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่ 
      จดัท า     50,000 บาท 
             แผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ระดบัสถานศกึษา  
29. โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา15,000บาท 
30. โครงการพฒันาสือ่การเรียนการสอนโดยการมีสว่นรว่มของครู 
      ชุมชนและนกัเรียน    20,000 บาท 
31. โครงการส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาข ัน้พื้นฐาน  
             ก. คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน จดัสรรส าหรบั 
       นกัเรียนโรงเรียน     119,600 บาท 
       เทศบาลตลาดแค ทีบ่ดิา/มารดา/ผูป้กครอง มรีายไดต้อ่
ครวัเรือนไมเ่กนิ 40,000 บาท/ปี  จ านวนเงนิท ัง้สิน้   119,600 
บาท  * ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนนกัเรียนระดบัประถมศกึษา  
       -  ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)  อตัราคนละ  500 บาท/
ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
           ข. คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)  687,000 บาท 
    -  ระดบัอนุบาลศกึษา  อตัราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน  
    -  ระดบัประถมศกึษา(ป.1–ป.6) อตัราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน  
             ค. คา่หนงัสอืเรียน   194,000 บาท 
    -  ระดบัอนุบาลศกึษา  อตัราคนละ  200  บาท/ปี   
    -  ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)  จ าแนกเป็น   
      ประถมศกึษาปีที ่1  อตัราคนละ  625 บาท/ปี  
      ประถมศกึษาปีที ่2  อตัราคนละ 619 บาท/ปี  
      ประถมศกึษาปีที ่3  อตัราคนละ 622 บาท/ปี        
      ประถมศกึษาปีที ่4  อตัราคนละ   673 บาท/ปี  
      ประถมศกึษาปีที ่5  อตัราคนละ   806 บาท/ปี  
      ประถมศกึษาปีที ่6  อตัราคนละ 818 บาท/ปี 
          ง. คา่อปุกรณ์การเรียน   120,800 บาท 
   -  ระดบัอนุบาลศกึษา  อตัราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน  
   -  ระดบัประถมศกึษา(ป.1–ป.6) อตัราคนละ  195 บาท/ภาคเรียน  
          จ. คา่เครือ่งแบบนกัเรียน   128,000 บาท 
   -  ระดบัอนุบาลศกึษา  อตัราคนละ 300 บาท/ปี    
   -  ระดบัประถมศกึษา (ป.1 – ป.6)  อตัราคนละ  360บาท/ปี  
           ฉ. คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 174,000 บาท 
   -  ระดบัอนุบาลศกึษา  อตัราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน   
   -  ระดบัประถมศกึษา(ป.1–ป.6) อตัราคนละ  240 บาท/ภาคเรียน  
32.  คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรปัปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน100,000 บาท 
              (ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน 2560 
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นการจดัการศกึษาขององค์กรปกครอง สว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561-2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่26 
หน้าที ่181)     
 
 
 
 
 
 



         

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 253,980 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  ดงัรายการตอ่ไปน้ี 
       1. โครงการเด็กเล็กสขุภาพดี  2,000 บาท 
       2. โครงการเด็กเล็กเดก็ดี  2,000 บาท 
       3. โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ 5,000 บาท 
       4. โครงการสง่เสรมิประสบการณ์การเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็น 
           ส าคญั     5,000 บาท 
       5. โครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมฯ 2,000 บาท 
       6. โครงการสืบสานวฒันธรรมภมูปิญัญาทอ้งถิน่  3,000 บาท 
       7. โครงการคา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่น 
            ทอ้งถิน่ทีจ่ดัท า    50,000 บาท  แผนพฒันาการศกึษา 
            ดเีดน่ระดบัสถานศกึษา  
       8. โครงการอาหารกลางวนั   123,480 บาท 
       9. โครงการวนัส าคญัของชาตศิาสนาฯ    3,000 บาท 
       10. โครงการสง่เสรมินิสยัรกัการอา่น    5,000 บาท 
       11. โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 5,000 บาท 

       12. คา่จดัการเรียนการสอนรายหวั  48,500 บาท 
              (ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน 2560 
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิ
อดุหนุนท ั่วไปดา้นการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่น วยัเรียน
และประถมศกึษา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561-2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่27 
หน้าที ่184)             

      

        
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 1,529,200 บาท 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,529,200 บาท 

      

         เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม)  ส าหรบั  
(1)  เด็กนกัเรียนสงักดัคณะกรรมการศกึษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
       จ านวน 1 แหง่   รวม 760,600 บาท 
       ก.โรงเรียนอนุบาลตลาดแค  จ านวน 378 คนx7.37บาทx260 
       วนั ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป   
(2) เด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค รวม  720,300 บาท 
จ านวน  358 x7.37บาทx260 วนั ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 
(3) เด็กปฐมวยั สงักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 
รวม 48,300 บาทจ านวน  24 x7.37บาทx260 วนั ต ัง้จา่ยจากเงนิ
อดุหนุนท ั่วไป(ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลงวนัที ่ 14  มถิุนายน 
2560 เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรบั
เงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการจดัการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยัเรียน
และประถมศกึษา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561-2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการที ่4 
หน้าที ่177)       
 
 
 
 
 
 

      



  

  
งบลงทุน รวม 400,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 400,000 บาท 

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตลาดแค (ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3301  ลง
วนัที ่ 14  มถิุนายน 2560 เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปกา้นการจดัการศกึษา
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งาน
ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 
2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 โครงการ
ที ่18 หน้าที ่179)       

      

    
โครงการกอ่สรา้งราวเหล็กป้องกนัอบุตัเิหตอุาคารเรียนภายใน
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลฯ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งราวเหล็กป้องกนัอบุตัเิหตุ
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค อาคารเรียน คสล.4 ช ัน้ 12 
หอ้งเรียน(รหสั สน.สท.4/12)โรงเรียนเทศบาลตลาดแค (ตามแบบ
กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่)ต ัง้ว้ 200,000 บาท  (หน่วยงาน 
: กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา  งานระดบักอ่นวยั
เรียนและประถมศกึษา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2โครงการที ่19 หน้าที ่
179)      
 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 1,573,600 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 1,573,600 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 1,573,600 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอดุหนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
นกัเรียน โรงเรียนอนุบาลตลาดแค  ต ัง้ไว้ 1,573,600 บาท 
(หน่วยงาน:กองการศกึษา) (ปรากฏในแผนงานการศกึษางานระดบั
กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา)  (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  พ.ศ.
2561 – 2564   ยุทธศาสตร์ ที ่3 แนวทางการพฒันาที ่3.2 
โครงการที ่1 หน้าที ่261)   
    

      

แผนงานสาธารณสขุ 
 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 4,526,282 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,753,320 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,753,320 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 831,900 บาท 

      

  (1)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนทีป่ฏบิตังิานในกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ดงัน้ี 
(1.1) นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม)  จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 314,580.00 บาท  
(1.2) นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร จ านวน 12 เดอืน  
เป็นเงนิ 300,840.00 บาท 
(1.3) นกัวชิาการสขุาภบิาลปฏบิตักิาร จ านวน 12 เดอืนเป็นเงนิ 
 216,480.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 
 
 

      



   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งและมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งทีไ่ดร้บัอยูใ่นอตัราเดือน
ละ 3,500.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 42,000.00 บาท
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 800,280 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหก้บัพนกังานจา้งของเทศบาลทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีใ่นกองสาธารณสขุ ต ัง้ไว้800,280.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 79,140 บาท 

      

   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้งของ
เทศบาลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ต ัง้ไว้ 
79,140.00  บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 872,962 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 73,000 บาท 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม ทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบ
ฯ ต ัง้ไว้ 72,000.00 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือบตุร จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลและ
ลูกจา้ง กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มทีม่สีทิธไิดร้บัตามระเบยีบ
ฯ ต ัง้ไว้ 1,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 520,962 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 300,962 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาสูบสิง่ปฏกิูลหอ้งสขุาประจ าตลาดสดเทศบาล
หรือจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิช่
เป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด
และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้งเป็นคา่ใชจ้า่ยในการลา้งทอ่
ระบายน ้าและท าความสะอาดรางระบายน ้าในเขตเทศบาล รวมถงึ
การจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ต ัง้ไว้ 
300,962.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่
พกั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ต ัง้
ไว้ 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุงานบรหิารท ั่วไป 
เกีย่วกบัสาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 
 

      



 

    
โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะในครวัเรือน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการคดัแยกขยะ
และก าจดัขยะในครวัเรือน ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข ) 
(ปรากฏในแผนงานพฒันาสีปี่ 2561 -2564  ยุทธศาสตร์
ที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นดา้นการพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
1.4  แผนงานสาธารณสขุ   ขอ้ที ่4 หน้า 199)  (หน่วยงาน : กอง
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

    
โครงการท าความสะอาดทางระบายน ้าในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการท าความ
สะอาดทางระบายน ้าในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ต ัง้ไว ้
10,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) (ปรากฏในแผนงานพฒันาสีปี่ 2561 -
2564  ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นดา้นการพฒันาทรพัยากร
และสิง่แวดล้อม  1.4  แผนงานสาธารณสุข  ขอ้ที ่3 หน้า 199) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ทีช่ ารุดเสยีหาย 
เสือ่มสภาพ ไมส่ามารถใชก้ารไดใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี ต ัง้
ไว้ 180,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 279,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษ  เครือ่งเขยีนและแบบพมิพ์ตา่งๆ และ
วสัดสุ าหรบัใชใ้นส านกังานอืน่ๆ ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุุปกรณ์ในการท าความสะอาดถนนทอ่
ระบายน ้าและสถานทีส่าธารณะอืน่ๆ เชน่ ถงัรองรบัขยะ ไมก้วาด
ถนน น ้ายาท าความสะอาด ผงซกัฟอก ฯลฯ ต ัง้ไว้ 30,000.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ) (หน่วยงาน :กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไม ้สี อฐิ กระเบือ้ง ยาง
มะตอย  ปนูซีเมนต์ ฯลฯ ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัหาวสัดยุานพาหนะและขนสง่มาใช้
ในการซอ่มแซมยานพาหนะหรือครุภณัฑ์อืน่ใหใ้ชป้ฏบิตังิานได้
ด ีเชน่ ยางรถยนต์ แบตเตอรี ่อะไหลร่ถยนต์ ฯลฯ ต ัง้ไว้ 
 50,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 140,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหลอ่ลืน่ตา่งๆ  ส าหรบัรถที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและเครือ่งตดัหญา้ของ
เทศบาลและงานอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุ 
ต ัง้ไว้ 140,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      



   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพรใ่นกจิกรรมตา่งๆ ของกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เชน่ กระดาษ พูก่นั ส ีโปสเตอร์ โฟม 
ฯลฯ ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลูเทป บนัทกึขอ้มลูหวัพมิพ์
หรือแถบพมิพ์กรองแสง กระดาษตอ่เน่ืองและวสัดคุอมพวิเตอร์
อืน่ๆ ต ัง้ไว้ 24,000.00 บาท   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

  
งบลงทุน รวม 1,900,000 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 100,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 
(รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่
ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซ่อมบ ารุงตามปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง) ต ัง้ไว้ 
100,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)  (หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,800,000 บาท 

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
โครงการกอ่สรา้งบนัไดคอนกรีตลงบอ่บ าบดัน ้าเสยีเทศบาลต าบลตลาด
แค 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการกอ่สรา้งบนัได
คอนกรีตลงบอ่บ าบดัน ้าเสยีเทศบาลต าบลตลาดแค  ต ัง้ไว ้
100,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ)(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) (แผนพฒันาเทศบาลสีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิ คร ัง้
ที ่1 โครงการที ่10 หน้า 23 ) 

      

    
โครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้มประตรูอบพื้นทีบ่อ่ก าจดัขยะของเทศบาล
ต าบลตลาดแค 

จ านวน 800,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้ม
ประตรูอบพ้ืนทีบ่อ่ก าจดัขยะของเทศบาล  ต ัง้ไว ้ 800,000.00 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) (แผนพฒันาเทศบาลสี่

ปี 2561 - 2564 เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 โครงการที ่3 หน้า 21) 

      

    
โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตังิานประจ าบอ่ก าจดัขยะ จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการกอ่สรา้งอาคาร
ปฏบิตังิานประจ าบอ่ก าจดัขยะ  ต ัง้ไว้  500,000.00 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) (แผนพฒันาเทศบาลสี่
ปี 2561 - 2564 เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 โครงการที ่6 หน้า 22 ) 

      

    
โครงการกอ่สรา้งอาคารปฏบิตังิานประจ าบอ่บ าบดัน ้าเสีย จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงกอ่สรา้งอาคาร
ปฏบิตังิานประจ าบอ่บ าบดัน ้าเสยี  ต ัง้ไว้  400,000.00 บาท 
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสขุ) (หน่วยงาน:กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 
(แผนพฒันาเทศบาลสีปี่ 2561 - 2564 เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่1 โครงการ
ที ่9 หน้า 23 ) 
 
 
 

      



 
 

 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 65,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 45,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการป้องกนัภยัโรคพษิสนุขับา้ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนัภยัโรค
พษิสนุขับา้ ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่) (ปรากฏในแผนงาน
พฒันาสีปี่ 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ  1.4 แผนงานสาธารณสขุ  ขอ้ที ่3 หน้า 173) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

    
โครงการป้องกนัโรคตดิตอ่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนั
โรคตดิตอ่ ต ัง้ไว้  5,000.00 บาท   (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ  งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่) 
(ปรากฏในแผนงานพฒันาสีปี่ 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ  1.4 แผนงานสาธารณสขุ 
ขอ้ที ่7 หน้า 174) (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

    
โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์และ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุ
อืน่) (ปรากฏในแผนงานพฒันาสีปี่ 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ  1.4 แผนงานสาธารณสขุ 
ขอ้ที ่6 หน้า 174) (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท 

   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ทีใ่ช้
ในการป้องกนัและควบคุมโรคตดิตอ่ตา่งๆ เชน่ สารเคมีก าจดัยุง 
แมลงวนั ทรายอะเบท วคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขั สารเคมกี าจดั
วชัพืช ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 20,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่) 
(หน่วยงาน:กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 
 

      

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,018,120 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 813,120 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 813,120 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 576,360 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้ปรบัปรุง
เงนิเดอืนตามต าแหน่งและอตัราในกองสวสัดกิารสงัคม ดงัน้ี 
1. นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยกองสวสัดกิาร
สงัคม)จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 291,000.00 บาท(ปรากฏใน
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคม
สงเคราะห์)(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
2. นกัพฒันาชุมชนช านาญการ จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 
285,360.00 บาท ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคม 
 
 
 

      



   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืน
และเงนิประจ าต าแหน่งและสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืน
เทา่กบัคา่ตอบแทนเป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่งที่
ไดร้บัอยูใ่นอตัราเดอืนละ 3,500.00 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ 42,000.00 บาท(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งาน
บรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์)(หน่วยงาน : กอง
สวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 194,760 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิ  
พนกังานจา้งท ั่วไป ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองสวสัดกิารสงัคม  
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไป  
เกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม)  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 205,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล 
ลูกจา้งและบคุคลในครอบครวักองสวสัดกิารสงัคมทีม่สีทิธไิดร้บัตาม
ระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงาน
ท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 70,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิและคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็น ใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิได้
ตามระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงาน
ท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม ทีช่ ารุดทีไ่มส่ามารถใชง้านได้ 
เชน่ คอมพวิเตอร์เครือ่งปริน๊เตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี รถจกัรยานยนต์ 
โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ  ซอ่มแซมทรพัย์สนิอืน่ ๆ ทีช่ ารุด 
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์  งานบรหิาร ท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 95,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกระดาษ เครือ่งเขยีน และแบบพมิพ์ตา่ง ๆ และ
วสัดสุ าหรบัใชใ้นส านกังานอืน่ๆ(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) (หน่วยงาน : กอง
สวสัดกิารสงัคม) 

      

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟ เทป พนัสายไฟและวสัดไุฟฟ้าอืน่ ๆ ในอาคารทีม่อียูใ่น
ความรบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม(ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์)
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 
 

      



 

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้ายาล้างจาน ไมก้วาด แกว้ จาน ชาม ชอ้น ชุด
กาแฟ จานรองแกว้ ผา้ปโูตะ๊ น ้ายาลา้งจานหอ้งน ้า น ้ายาเช็ด
กระจก ผงซกัฟอก สบู ่กระดาษช าระ กระตกิน ้ารอ้น  กระตกิ
น ้าแข็ง น ้าตาล โอวลัตนิ กาแฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งหรือซอ่มแซมอาคารอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษ เขยีน
โปสเตอร์  พูก่นัและสฟิีล์ม แถบบนัทกึภาพหรือเสยีง  รูปทีไ่ดจ้าก
การลา้งอดั  ขยาย ฯลฯ ส าหรบัใชใ้นกองสวสัดกิารสงัคม (ปรากฏใน
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคม
สงเคราะห์) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์
และวสัดุอืน่ทีใ่ชก้บัคอมพวิเตอร์ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยคา่กระแสไฟฟ้าส านกังานและอาคารอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม (ปรากฏในแผนงานสงัคม
สงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์) 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยคา่เชา่บ ารุงรกัษาโทรศพัท์ทีใ่ชใ้นการตดิตอ่ราชการ 
(ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

 
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 210,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 210,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูสุ้งอายุ สรา้งจติสดใส รา่งกายแข็งแรง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิ
ผูส้งูอายุ สรา้งจติสดใสรา่งกายแข็งแรง (ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิม่เตมิ  คร ัง้ที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่4 โครงการ
ที ่1 หน้า 16 ) (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานสวสัดกิาร
สงัคมและสงัคมสงเคราะห์)  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟ เทปพนัสายไฟ และวสัดไุฟฟ้าอืน่ๆ ในการซอ่มบ ารุงไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตเทศบาลและงานอืน่ทีจ่ าเป็น ต ัง้ไว้ 150,000 
บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 50,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนเอกชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  (1) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
เพือ่ใชจ้า่ยในการขยายไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบล
ตลาดแค ต ัง้ไว้  30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 6แผนงาน 
เคหะและชุมชน โครงการที ่1 หน้า 262) (หน่วยงาน:กองชา่ง) 
(2) ขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการขยายเขตไฟฟ้าแรงดนัต ่าภายในเขต
เทศบาลต าบลตลาดแค ต ัง้ไว ้20,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
6 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที ่2 หน้า 262) (หน่วยงาน:
กองชา่ง) 
 

      

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชน (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที ่4 ขอ้ 1.7โครงการที ่17 หน้า 194 (ปรากฏใน
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนงานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งของชุมชน)  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

    
โครงการจดัเก็บขอ้มลูประกอบวางแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดัเก็บขอ้มลู
ประกอบการวางแผนพฒันาเทศบาล ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งาน
สง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน)ล าดบัที่ 3 หน้า168   
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการถนนคนเดนิ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการถนนคนเดนิ  
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที ่4 ขอ้ 1.7โครงการที ่15 หน้า 193 (ปรากฏในแผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็ง
ของชุมชน)  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

    
โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการเทศบาลพบ
ประชาชน ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-2564) แผนงาน
สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งของชุมชน) ล าดบัที ่4 หน้า 169(หน่วยงาน : กองวชิาการ
และแผนงาน) 

      

    
โครงการเทดิทูนสถาบนัและงานรฐัพธิี จ านวน 20,000 บาท 

      

  โครงการเทดิทูนสถาบนัและงานรฐัพธิี  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนินโครงการเทดิทูนสถาบนัและงานรฐัพธิี  ต ัง้ไว้ 20,000.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิ 
และสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่9 โครงการที ่1 หน้า 256) 
(หน่วยงาน : ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จ านวน 10,000 บาท 

      

  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ต ัง้ไว้10,000.00 บาท 
(ปรากฎในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่7  หน้า 260) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

    
โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการประชาคมเพือ่
จดัท าแผนพฒันาเทศบาล ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ (พ.ศ. 2561-
2564) แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและ
สนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน) ล าดบัที ่5 หน้า 169   
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

    
โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามนโยบายของรฐับาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  โครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามนโยบายของรฐับาล เพือ่
จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการรณรงค์แกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิตามนโยบายของรฐับาล ต ัง้ไว้ 10,000.00 บาท (ปรากฏใน
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและสนบัสนุน
ความเขม้แข็งชุมชน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที ่10 โครงการที ่5  หน้า 260) (หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 

      

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนการด าเนินงานเพือ่
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิตามนโยบายของรฐับาล  ต ัง้
ไว้ 10,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่10   โครงการ
ที ่1 หน้า 263)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 

      



 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
อาสาสมคัรในการตรวจตราก ากบัดแูลความปลอดภยัป้องกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  ต ัง้ไว ้20,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงาน
สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที ่10โครงการที ่1หน้า 263) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 135,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 135,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 135,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 135,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดังาน
เฉลมิพระชนมพรรษา12 สงิหามหาราชนีิ  ต ัง้ไว้ 20,000.00 
บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ) 
(ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที ่9   โครงการที ่2 หน้า 257) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(2) เพีอ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการจดังาน
เฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ต ัง้ไว้ 
100,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และ
นนัทนาการ  งานบรหิารท ั่วไป เกีย่วกบัศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ)(ปรากฏในแผนพฒันาสามปี 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที ่9  โครงการที ่3 หน้า 257)(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการเทศบาล
รกัษาศลิ 5 (สวดมนต์ทุกวนัพระ) ต ัง้ไว้ 5,000.00 บาท  (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ  งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ) (ปรากฏใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที ่9 โครงการ
ที ่1 หน้า 257) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(4) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการปกป้อง
สถาบนัส าคญัของชาต ิ ต ัง้ไว1้0,000.00 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่9 โครงการ 1 หน้า 260) (หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

 
งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 80,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักีฬา
ชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค ต ัง้ไว ้80,000 บาท (หน่วยงาน  
: กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ)  (ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี 2561 - 2564ยุทธศาสตร์ ที ่6 แนวทางการพฒันาที ่6.4 
โครงการที ่3 หน้าที ่197)       
 
 
 

      



 

    
โครงการสนบัสนุนตวัแทนชุมชนเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬากบัหน่วยงาน
อืน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการสนบัสนุน
ตวัแทนชุมชนเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬากบัหน่วยงานอืน่ ต ัง้ไว้ 
20,000 บาท (หน่วยงาน:กองการศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ)
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่  2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ ที ่6 แนว
ทางการพฒันาที ่6.2 โครงการที ่4 หน้าที ่197)      
  

      

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 260,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 260,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 260,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 240,000 บาท 

      

  (1)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์  
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนั
สงกรานต์  ต ัง้ไว้ 80,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561 - 2564 
ยุทธศาสตร์ ที ่9 แนวทางการพฒันาที ่9.3 โครงการที ่4 
หน้าที ่255)  
(2)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัลอยกระทง  
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัลอย
กระทง ต ัง้ไว้ 150,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ ที ่9 แนวทางการพฒันาที ่9.3โครงการที ่
 7 หน้าที ่256)    
(3)  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานฉลองวนัแหง่ชยัชนะของทา้วสุรนารี       
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานฉลอง
วนัแหง่ชยัชนะของทา้วสุรนารี  ต ัง้ไว ้10,000 บาท (หน่วยงาน :  
กองการศกึษา)(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่)  (ปรากฏในแผนพฒันา
สีปี่  2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ ที ่9 แนวทางการพฒันาที ่9.3 
โครงการที ่5 หน้าที ่255)   

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
โครงการครูพระสอนศลิธรรมในโรงเรียน จ านวน 20,000 บาท 

      

          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการครูพระสอน
ศลีธรรมในโรงเรียน ต ัง้ไว้ 20,000 บาท  (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา)  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่)(ปรากฏในแผนพฒันาสี่
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ ที ่9 แนวทางการพฒันาที ่9.2 
โครงการที ่1 หน้าที ่255)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 1,573,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,128,300 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,128,300 บาท 

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 566,880 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้ปรบัปรุง
เงนิเดอืนตามต าแหน่งและอตัราในกองชา่ง ดงัน้ี 
(1)นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้ (ผูอ้ านวยการกองชา่ง)  
ต.ค. 60-ม.ีค.61 อยูใ่นอตัราเดอืนละ 32,800 บาท และ เดอืน
เม.ย.-ก.ย.61  อยูใ่นอตัราเดอืนละ 32,800 บาท รวมเป็น
เงนิ 393,600 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
(2)นายชา่งโยธา ต.ค. 60-ม.ีค. อยูใ่นอตัราเดอืนละ 61 14,310 
บาท และ เดอืนเม.ย.-ก.ย.61 อยูใ่นอตัราเดอืนละ14,570 บาท เป็น
เงนิ173,280 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนของขา้ราชการและพนกังาน
เทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิเดอืนและเงนิ
ประจ าต าแหน่งและมีสทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนเทา่กบัอตัราเงนิ
ประจ าต าแหน่งทีไ่ดร้บัอยูใ่นอตัราเดือนละ3,500 บาทจ านวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 42,000 บาท ต ัง้ไว4้2,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 467,760 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งของเทศบาลทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีใ่นกองชา่ง ต ัง้ไว้  467,760 บาท(ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรม
และการโยธา) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 51,660 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ พนกังานจา้งท ั่วไป ของเทศบาลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองชา่ง  
ต ัง้ไว้  51,660 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา)  
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 428,800 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 95,800 บาท 

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายชว่ยปฏบิตังิานของกองชา่งนอกเวลา
ราชการและวนัหยุดราชการ ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ ต ัง้ไว้ 
5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) (หน่วยงาน : กอง
ชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 70,800 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในกองชา่ง ทีม่สีทิธิ
เบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบฯ ต ัง้ไว้  70,800 บาท (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา)   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล
เจา้หน้าทีต่ลอดจนผูม้ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ ต ัง้ไว ้20,000 
บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิาร
ท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 233,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 178,000 บาท 

      

  (1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอืระเบยีบ เทศบญัญตัหิรือโครงการ
ตา่งๆ ทีเ่ทศบาล  จดัท า คา่ระวางรถบรรทุก คา่ถา่ยเอกสาร
ตา่งๆ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ฯลฯ รวมท ัง้คา่จา้งเหมา
บรกิารบคุคลภายนอกท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการ
ประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใด และอยู่
ในความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง หรือซ่อมแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นใน
การปฏบิตังิานหรือจา้เหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ รวมถงึ
การจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ  ต ัง้
ไว้  20,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 
(2)  เพือ่จา่ยคา่ธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเกีย่วกบัการตรวจสอบขอ้มลู
ดา้นงานรงัวดั งานทะเบยีนทีด่นิดา้นประเมนิราคาและขอ้มลู
อืน่ๆ ต ัง้ไว้  50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(3)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยโครงการจา้งเหมาแรงงานปฏบิตังิานกอง
ชา่ง จา้งเหมาบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่งซึง่มใิช่
เป็นการประกอบดดัแปลงตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งและอยูใ่น
ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง  ต ัง้ไว้  108,000  บาท(ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา)(ปรากฏในแผนพฒันาเทศบาลสี่
ปี 2561-2564โครงการที ่5 หน้า 170) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร
และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทาง
ดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ ต ัง้
ไว้ 45,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการจดัท าผงัเมอืงรวม/ผงัชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท าผงัเมืองรวม/ผงั
ชุมชนเทศบาลต าบลตลาดแค ต ัง้ไว้  10,000 บาท(ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา) (ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564
โครงการที ่ 8 หน้า 170)(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 100,000 บาท 

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ เครือ่งเขยีน แบบ
พมิพ์ตา่งๆ และวสัดสุ าหรบัใชใ้นงานส านกังานอืน่ๆ ส าหรบัใชใ้น
กองชา่ง ต ัง้ไว้  30,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ในการซ่อมแซม
ยานพาหนะหรือครุภณัฑ์อืน่ใหใ้ชป้ฏบิตังิานไดด้ี เชน่ ยาง
รถยนต ์แบตเตอรี ่อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ ต ัง้ไว้  20,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไป
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิ และน ้ามนัหล่อลืน่ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นงาน
กองชา่งต ัง้ไว้ 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลูเทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ แผน่กรองแสง กระดาษ
ตอ่เน่ือง และวสัดคุอมพวิเตอร์อืน่ๆ ต ัง้ไว้ 30,000 บาท(ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 16,700 บาท 

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 16,700 บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

    
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (inkjet) จ านวน 1 
เครือ่ง 

จ านวน 7,700 บาท 

      

  จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) 
จ านวน ๑ เครือ่ง (ราคาและคณุลกัษณะตามมาตรฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์) ต ัง้ไว้ 7,700 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการ
โยธา) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564
เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 โครงการที ่1 หน้า 15)  (หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    
ตูเ้ก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก. จ านวน 9,000 บาท 

      

  จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิดเหล็ก  2 บานเปิด  มอก.ตูเ้ก็บเอกสาร 
1  หลงั ต ัง้ไว้ 9,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 โครงการที ่2 หน้า 169) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 3,419,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือซ่อมแซมครุภณัฑ์
สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ ในกองชา่งใหอ้ยูใ่นสภาพใช้งานไดด้ี หรือเพือ่ใหม้ี
ครุภณัฑ์ไวใ้ชง้านต ัง้ไว้ 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

   
คา่วสัด ุ รวม 300,000 บาท 

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไม ้สี อฐิ กระเบือ้ง ยาง
มะตอย ปนูซีเมนต์ ฯลฯ ต ัง้ไว ้300,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

  
งบลงทุน รวม 3,069,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 3,069,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
(1) ปรบัปรุง/ซ่อมแซมถนนผวิทางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ถนนเทศบาล
ซอย 4 ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

จ านวน 574,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการซอ่มแซมผวิทางแอสฟลัท์ตกิคอนก
รีต หนา 0.05 ม. กวา้ง 4.00 ม. หรือพื้นทีด่ าเนินการไมน้่อย
กวา่ 1,600 ตร.ม. พรอ้มสว่นประกอบตามรูปแบบเทศบาล
ก าหนด ต ัง้ไว้ 574,000 บาท ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐาน 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่145 
หน้า 241) (หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    
(2) กอ่สรา้งถนน คสล. ซอยบา้นนางเฉลียว-สะพานตะขบ ชุมชน
ตะขบ หมู ่4 

จ านวน 350,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการกอ่สรา้งถนน คสล. ระยะทาง 
160.00 ม. กวา้งเฉลีย่ 3.50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อย
กวา่ 560.00 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด) ต ัง้
ไว้ 350,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 เพิม่เตมิฉบบัที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้น
โครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
โครงการที ่8 หน้า 28) (หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    

(3) กอ่สรา้งถนนคอนกรีต ซอยบา้นนายสมศกัดิ ์ จริะพฒันาลกัษณ์ ถงึ 
บา้นนางเสงีย่ม  เกล้ียงโคกสงู ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝั่งเหนือ หมู ่
15 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  รายละเอยีด ด าเนินการกอ่สรา้งถนน
คอนกรีต ยาว 50 ม. กวา้ง 4 ม. ต ัง้ไว้ 120,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 
ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่20 หน้า 208) (หน่วยงาน:
กองชา่ง) 
 
 
 
 

      



 

    
(4) กอ่สรา้งประตปิูด-เปิดน ้า เพือ่ท าประปา ทางเขา้วดัตลาดแค จ านวน 50,000 บาท 

      

  รายละเอยีด การด าเนินการกอ่สรา้งประตนู ้าขนาดกวา้ง 
1.00 ม. ยาว 5.00 ม. ตามรูปแบบเทศบาลก าหนด ต ัง้ไว ้
50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่2 หน้า 202) 
(หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    
(5) โครงการถมดนิไหลท่างพรอ้มบอ่พกั บรเิวณหน้ารา้นคา้ชุมชน 
ชุมชนตลาดแคตะวนัออกฝั่งใต ้หมู ่15 

จ านวน 65,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการถมดนิ ระยะทาง 44.00 ม. กวา้ง
เฉลีย่ 7.50 ม. หนาเฉลีย่ 1.00 ม. ปรมิาณดนิถมไมน้่อยกวา่ 
330.00 ลบ.ม. เสรมิบอ่พกัพรอ้มฝาปิด จ านวน 4 บอ่ (รายละเอยีด
ตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด) ต ัง้ไว้ 65,000 บาท(ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฎ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิฉบบัที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่14 หน้า 31) (หน่วยงาน:
กองชา่ง) 

      

    
(6) ขยายผวิจราจร คสล. หน้าบอ่บ าบดัน ้าเสยี ชุมชนส าโรงตะวนัออก 
หมู ่1 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการขยายผวิจราจร คสล. ระยะทาง 50.00 
ม. กวา้งเฉลีย่ 4.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อยกวา่ 
200.00 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบทีเ่ทศบาลก าหนด) ต ัง้ไว้ 
120,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาน
กอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 
2561-2564 แผนเพิม่เตมิฉบบัที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
โครงการที ่3 หน้า 25) (หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    
(7) ยกระดบัถนน คสล. พรอ้มวางทอ่ คสล.ถนนเทศบาลซอย 10 
ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมู ่1 

จ านวน 650,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการกอ่สรา้งถนน คสล.ระยะทาง 100.00 ม. 
กวา้งเฉลีย่ 4.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อยกวา่ 
400.00 ตร.ม. พรอ้มวางทอ่ คสล.ขนาด  0.60 ม. จ านวน 
180 ทอ่น บอ่พกัพรอ้มฝาปิด จ านวน 20 บอ่ (รายละเอยีดตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด) ต ัง้ไว้ 650,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 แผนเพิม่เตมิฉบบัที ่1 
ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงาน
อตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่4 หน้า 26) (หน่วยงาน:กอง
ชา่ง) 

      

    
(8) ปรบัปรุงรางระบายน ้า ถนนเทศบาล ซ.20/3 ชุมชนตลาดแค หมู ่2 จ านวน 323,000 บาท 

      

  รายละเอยีด  ด าเนินการกอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยู พรอ้มฝาปิด 
คสล.ร่องตวัวี ขนาด 0.50x0.65x170.00 ม.(ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 - 2564 โครงการที ่85 หน้า 224) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

   
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

    
(1) โครงการตอ่เตมิอาคารโรงเก็บพสัด ุเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 100,000 บาท 

      

  ด าเนินการกอ่สรา้งขนาด 3x7 เมตร พื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 21 ตร.
ม. (ตามแบบเทศบาลก าหนด) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561 - 2564 โครงการที ่21 หน้า 208) (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 
 
 

      



 
 

    
(2) ปรบัปรุงฝารางระบายน ้า คสล. ชุมชนโนนพมิาน หมู ่12 จ านวน 120,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการปรบัปรุงรางระบายน ้า ขนาดกวา้ง 
0.45 ม. ยาว 0.55 ม. หนา 0.12 ม. มคีวามยาว 300.00 ม. ต ัง้
ไว้ 120,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา โครงการที ่35 หน้า 212) 
(หน่วยงาน:กองชา่ง) 

      

    
(3) วางทอ่ระบายน ้า คสล.ถนนเทศบาลซอย 9/1 ชุมชนโนนพมิาน หมู ่12 จ านวน 597,000 บาท 

      

  รายละเอยีด โดยด าเนินการวางทอ่คสล. ขนาด  0.60 ม. 
จ านวน 270 ทอ่น บอ่พกัพรอ้มฝาปิด จ านวน 30 บอ่ ต ัง้
ไว้ 597,000 บาท(ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน) (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่ 2561-2564 แผนเพิม่เตมิฉบบัที ่1 ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์
ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา โครงการที ่11 หน้า 29) (หน่วยงาน:กองชา่ง) 
 

      

แผนงานการพาณิชย์ 
 

 
งานตลาดสด รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ หลอดไฟ สวติท์ 
เตา้เสยีบ เตา้รบั ฯลฯ และวสัดอุืน่ๆ ในการซอ่มบ ารุงไฟฟ้าในตลาด
สด  ตลาดไนท์  หอ้งน ้าสาธารณะและงานอืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสาธารณสขุฯ  ต ัง้ไว้  5,000  บาท (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด)  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม) 

      

   
วสัดอุืน่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือมาตรวดักระแสไฟฟ้าในตลาดสด
เทศบาลฯ ต ัง้ไว้  5,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 
งานตลาดสด)  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
 

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 210,000 บาท 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าอาคารตลาดสดและอาคารอืน่ๆทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม   ต ัง้
ไว้  160,000.00  บาท  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
ตลาดสด)  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของอาคารสบูน ้าเสยีและการ
ด าเนินงานดา้นการบ าบดัน ้าเสยีทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม   ต ัง้ไว้   50,000.00 บาท  (ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์  งานตลาดสด)  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 10,575,876 บาท 

  
งบกลาง รวม 10,575,876 บาท 

   
งบกลาง รวม 10,575,876 บาท 

   
คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ จ านวน 921,780 บาท 

      

  เพือ่ช าระหน้ีเงนิตน้ใหก้บัส านกังานกองทุนพฒันาเมอืงใน
ภมูภิาค  ธนาคารออมสนิ ตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่8/2550 ลง
วนัที ่21พฤศจกิายน 2550  งวดที ่16   เดอืนมกราคม 2561  เป็น
เงนิ 152,667.00 บาทงวดที ่17 เดอืนกรกฎาคม 2561  เป็น
เงนิ 152,667.00 บาท  และช าระหน้ีเงนิตน้ใหก้บัส านกังานเงนิทุน
สง่เสรมิกจิการเทศบาลตามสญัญาเลขที ่884/42/2554  ลง
วนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2554  จ านวนเงนิ 303,859.11 บาทและตาม
สญัญาเลขที1่623/66/2559  ลงวนัที ่28 เมษายน 2559  จ านวน
เงนิ 312,579.19 บาท 
 

      

   
คา่ช าระดอกเบีย้ จ านวน 283,210 บาท 

      

  เพือ่ช าระดอกเบีย้ใหก้บัส านกังานกองทุนพฒันาเมอืงใน
ภมูภิาค  ธนาคารออมสนิตามสญัญากูเ้งนิ เลขที8่/2550 ลง
วนัที ่21 พฤศจกิายน 2550  งวดที ่16   เดอืนมกราคม 2561  เป็น
เงนิ 50,402.37 บาท งวดที ่17 เดอืนกรกฎาคม 2561 
เป็นเงนิ 44,930.64  บาท  และช าระดอกเบีย้ใหก้บัส านกังาน
เงนิทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล ตามสญัญาเลขที ่884/42/2554  ลง
วนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2554  จ านวนเงนิ 92,608.11  บาท และตาม
สญัญาเลขที1่623/66/2559  จ านวนเงนิ 95,265.75 บาท  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดัเทศบาล) 

      

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 278,594 บาท 

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม  ตามหนงัสอื
ที ่มท 0819.12/0935 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2546 ส าหรบั
พนกังานจา้งเทศบาล(ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
 (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
2.เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งตามภารกจิ  
(บคุลากรสนบัสนุนการสอน) ในโรงเรียน รอ้ยละ10 (หกัจาก
คา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบรอ้ยละ 5) ต ัง้ไว้ 8,000.00 บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2560  
3. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งท ั่วไป  
(บคุลากรสนบัสนุนการสอน) ในโรงเรียน รอ้ยละ10 (หกัจาก
คา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) ต ัง้ไว้ 6,000.00 
บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (หน่วยงาน:กอง
การศกึษา) หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2560 
4. เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งท ั่วไป  
(ผูด้แูลเด็ก) รอ้ยละ10 (หกัจากคา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.
สมทบ รอ้ยละ 5) ต ัง้ไว้ 6,000.00 บาท (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง) (หน่วยงาน:กองการศกึษา) หนงัสอืกรมสง่เสรมิ
การปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157  
ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2560 

 

 

      



 

   
เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา จ านวน 1,440,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา  เพือ่
ชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปาในกจิการประปาของ
เทศบาล (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (หน่วยงาน:
ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

   
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 5,100,000 บาท 

      

  เพือ่ใหผู้ส้งูอายุภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ไดร้บัการ
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพอยา่งท ั่วถงึเหมาะสม เป็นธรรมและเป็นไปตาม
ระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง) (ปรากฎใน
แผนงานพฒันาสีปี่ 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่4ดา้นสวสัดกิาร
สงัคม แผนงานงบกลาง) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม)  
 

      

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 1,440,000 บาท 

      

  เพือ่ใหค้นพกิารภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค ไดร้บัการ
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพอยา่งท ั่วถงึเหมาะสม เป็นธรรมและเป็นไปตาม
ระเบยีบฯ (ปรากฏในแผนงานงบกลางงานงบกลาง) (ปรากฎใน
แผนงานพฒันาสีปี่ 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที ่4 ดา้นสวสัดกิาร
สงัคม แผนงานงบกลาง) (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม)  
 

      

   
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเงนิสนบัสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่
ผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแล้ว มคีวามเป็นอยู่
อยา่งยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูลไมส่ามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ้(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)งาน
งบกลาง) (ปรากฎในแผนงานพฒันาสีปี่ 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที ่4 ดา้นสวสัดกิารสงัคม แผนงานงบกลาง) (หน่วยงาน : กอง
สวสัดกิารสงัคม)  
 

      

   
ส ารองจา่ย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มอ่าจคาดการณ์ไดล้่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มอ่าจคาดการณ์ไดล้่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็นเรง่ดว่น (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

   
รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 176,000 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ท าศพพนกังานเทศบาลและ
พนกังานจา้งทีเ่สยีชีวติในระหวา่งรบัราชการ  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยที ่มท 0312/ว 1095 ลงวนัที ่27 
กนัยายน 2525 ต ัง้ไว้ 5,000 บาท(ปรากฎในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย
ตามขอ้บงัคบัสนันิบาตเทศบาล (อา้งถงึระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยรายจา่ยขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บ ารุง
สมาคม พ.ศ.2555)  โดยพจิารณาจากรายรบัจรงิประจ าปีทีผ่า่นมา
ของสมาชกิยกเวน้ เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุก
ประเภท แตจ่ะตอ้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหนึ่งสว่นหกของ
งบประมาณรายรบั  ต ัง้ไว้ 41,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

 

 

      



 

 
(3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจร  โดยถือปฏบิตัติาม
หนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0307/ว3534 ลง
วนัที ่20 ธนัวาคม 2536  โดยจา่ยเป็นคา่จดัการจราจร  เชน่ คา่ตี
เสน้  คา่แผน่ป้ายจราจร คา่กรวยจราจรคา่ป้ายจราจร
ตา่ง ๆ สญัญาณไฟจราจรและอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น  ต ัง้
ไว้ 15,000.00 บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
(4) เพือ่จา่ยเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.) ใหก้บั
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพ(สปสช.) ใหก้บักองทุนหลกัประกนั
สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นทีเ่ทศบาลต าบลตลาดแค  ต ัง้
ไว้ 100,000.00  บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง) (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
5.เพือ่จา่ยเป็นทุนการศกึษาส าหรบัครูผูด้แูลเด็ก  จดัสรร
คา่ธรรมเนียมการศกึษา จ านวน 1 อตัรา งวดที ่4  อตัราคนละ 
15,000.00 บาท ซึง่เป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทาง
วชิาการระหวา่งกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่กบัมหาวทิยาลยั
สวนดสุติจดัสรรคา่ธรรมเนียมการศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตร์
บณัฑติ ต ัง้ไว้ 15,000.00 บาท หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157  
ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2560 (หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 

   
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 381,616 บาท 

      

  เพือ่สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่โดยถือ
ปฏบิตัติามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ ที ่มท.0808.5/ว30  ลงวนัที ่24 กนัยายน 2550  ใหห้กั
เงนิจากงบประมาณการรายรบัในอตัรารอ้ยละสอง  ท ัง้น้ีมใิหน้ า
รายรบัประเภทพนัธบตัร  เงนิกู ้ เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้  หรือเงนิอดุหนุน
มารวมค านวณดว้ย  (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

   
เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน  ใน
ปีงบประมาณ 2561(ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดัเทศบาล) 
 

      

   
เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 456,676 บาท 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า  ในปีงบประมาณ 
     2561 ( รายนางวสิาขา หาดทราย) ต ัง้ไว้ 105,000.00 บาท 
     (ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกั  
      ปลดัเทศบาล) 
(2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า  ในปีงบประมาณ 
     2561 (รายนางมยุรี แนบกลาง) ต ัง้ไว้ 147,696.00 บาท 
     (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกั 
      ปลดัเทศบาล) 
(3) เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า  ในปีงบประมาณ 
     2561 (รายนายสมชาย  คณูงเูหลือม) ต ัง้ไว้ 203,980.00 บาท 
     (ปรากฎในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (หน่วยงาน:ส านกั 
     ปลดัเทศบาล) 

      

 


