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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลตลาดแค จะไดเ้สนอรา่งเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อสภา

เทศบาลต าบลตลาดแคอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแคจึงขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและสมาชิก

ทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี 

 
1. สถานะการคลงั 

   

  

 

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป    

  

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มีสถานะการเงิน ดงัน้ี 

  

 

 1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน  51,500,345.30 บาท  

    

 

 1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 35,368,348.01 บาท  

    

 

 1.1.3 เงนิทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,723,067.26 บาท 

    

 

 1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  

 

 1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

  

 

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 6,887,294.80 บาท 

    

 

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

  

 

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 44,024,906.15 บาท ประกอบดว้ย 

  

 

 หมวดภาษีอากร จ านวน 1,011,675.77 บาท 

  

 

 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต จ านวน 347,183.00 บาท 

  

 

 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ จ านวน 676,607.50 บาท 

  

 

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

  

 

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 29,422.50 บาท 

  

 

 หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 4,300.00 บาท 

  

 

 หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 16,167,575.38 บาท 

  

 

 หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป จ านวน 25,788,142.00 บาท 

  

 

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน  243,969.25 บาท 

  

 

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 32,970,551.34 บาท ประกอบดว้ย 

  

 

 งบกลาง จ านวน 7,293,388.38 บาท 

  

 

 งบบคุลากร จ านวน 17,079,960.46 บาท 

  

 

 งบด าเนินงาน จ านวน 6,175,952.50 บาท 

  

 

 งบลงทุน จ านวน 241,250.00 บาท 

  

 

 งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 0.00 บาท 

  

 

 งบเงินอดุหนุน จ านวน 1,180,000.00 บาท 

  

 

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ านวน 179,069.25  บาท 

  

 

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน  255,000.00  บาท 

  

 

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม  0.00  บาท 

  

 

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้ 0.00  บาท 
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 3. งบเฉพาะการ 

  

 

ประเภทกจิการประปา   กจิการประปา 

     

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

    

 

  

 

รายรบัจรงิ จ านวน 2,509,602.67 บาท 

  

 

  

 

รายจา่ยจรงิ จ านวน 1,604,072.87 บาท 

  

 

  

 

ก าไรสะสม จ านวน 905,529.80 บาท 

  

 

  

 

เงนิสะสม จ านวน 3,890,892.79 บาท 

  

 

  

 

ทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 1,764,099.76 บาท 

  

 

  

 

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

  

 

  

 

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 

  

 

  

 

เงนิฝากธนาคาร จ านวน 5,220,905.48 บาท 

  

 

  

 

ทรพัย์รบัจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

 



คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 758,378.77 698,500.00 698,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 391,651.60 455,000.00 456,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 718,857.39 741,000.00 741,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 55,459.20 140,000.00 124,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 25,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,924,346.96 2,059,500.00 2,039,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,858,830.64 17,947,500.00 18,047,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,858,830.64 17,947,500.00 18,047,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,767,385.00 34,193,000.00 34,193,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,767,385.00 34,193,000.00 34,193,000.00

รวม 48,550,562.60 54,200,000.00 54,280,000.00





ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้   54,2800,000  บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 698,500 บาท

ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง จ านวน 308,500 บาท

ภาษีป้าย จ านวน 390,000 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 456,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 10,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย จ านวน 285,000 บาท

จ านวน 2,000 บาท

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนราษฎร จ านวน 1,500 บาท

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 5,000 บาท

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 90,000 บาท

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร จ านวน 500 บาท

คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายสาธารณสขุ จ านวน 500 บาท

คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 10,000 บาท

คา่ปรบัอืน่ ๆ จ านวน 5,000 บาท

คา่ใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน สิง่ปฏกิลู หรือมลูฝอย จ านวน 10,000 บาท

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ จ านวน 22,000 บาท

จ านวน 6,000 บาท

คา่ใบอนุญาตจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท

คา่ใบอนุญาตใหต้ ัง้ตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 2,500 บาท

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครือ่งขยายเสยีง จ านวน 500 บาท

คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ จ านวน 2,500 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 741,000 บาท

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที่ จ านวน 434,000 บาท

ดอกเบี้ย จ านวน 305,000 บาท

รายไดจ้ากทรพัย์สนิอืน่ ๆ จ านวน 2,000 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 124,000 บาท

เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให้ จ านวน 3,000 บาท

คา่จ าหน่ายแบบพมิพ์และค ารอ้ง จ านวน 1,000 บาท

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 120,000 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 20,000 บาท

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ จ านวน 20,000 บาท

หมวดภาษีจดัสรร รวม 18,047,500 บาท

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น จ านวน 100,000 บาท

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,700,000 บาท

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 1,650,000 บาท

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด 

ซึ่งมพ้ืีนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลตลาดแค

อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร



ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท

ภาษีสรรพสามติ จ านวน 2,000,000 บาท

คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 27,500 บาท

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จ านวน 420,000 บาท

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 34,193,000 บาท

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า

1. เงนิอดุหนุนท ั่วไปส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทถีา่ยโอน จ านวน 11,463,772   บาท

2. งนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการจดัการศกึษาส าหรบัศนูย์ จ านวน 79,240 บาท

    พฒันาเด็กเล็ก (คา่จดัการเรียนการสอน/รายหวั คา่เครือ่งแบบนกัเรียน

    คา่หนงัสอืเรียน คา่อปุกรณ์การเรียน และคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน)

3. คา่อดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กปฐมวยั จ านวน 53,654 บาท

4. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กปฐมวยั จ านวน 137,200 บาท

5. คา่อดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารเสรมิ (นม) เด็กประถมศกึษา จ านวน 1,316,430 บาท

6. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กประถมศกึษา จ านวน 2,748,000 บาท

7. เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ จ านวน 264,000 บาท

8. เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ จ านวน 45,000 บาท

    (คา่ปจัจยัพ้ืนฐานส าหรบันกัเรียนยากจน)

9. เงนิอดุหนุนส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการจดัการศกึษาต ัง้แตอ่นุบาลจนจบการศกึษา จ านวน 1,083,947 บาท

    ข ัน้นพ้ืนฐาน (คา่จดัการเรียนการสอน คา่หนงัสอืเรียน คา่อปุกรณ์การเรียน

    คา่เครือ่งแบบนกัเรียน และคา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน)

10. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการจดัการศกึษาภาคบงัคบั จ านวน 8,386,987 บาท

     (เงนิเดอืนครูและคา่จ้างประจ า) 

11. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (เงนิเดอืน คา่ตอบแทน จ านวน 327,000 บาท

      เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว และสวสัดกิารส าหรบัขา้ราชการครูผูด้แูลเด็ก  

      พนกังานจ้างผูด้แูลเด็ก)

12. เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารหรือ จ านวน 1,900,000 บาท

     ทพุพลภาพ(เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพกิาร)

13. เงนิอดุหนุนส าหรบัโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแก่ จ านวน 18,000 บาท

     แกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะห์

     เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์) 

14. เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่ส้งุอายุ จ านวน 6,000,000 บาท

     (เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนการสงเคราะหเ่บี้ยยงัขพีผูส้งูอายุ)

15.เงนิอดุหนุนส าหรบัส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์  ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค จ านวน 3,000 บาท

     คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญงิ

     พลเรือเอกหญงิ  พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

     เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารีกรมพระศรีสวางควฒันวรขตัตยิราชนารี

16. เงนิอดุหนุนส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค จ านวน 22,770 บาท

      พษิสนุขับา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญงิ พลเรือเอกหญงิ

      พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

      อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัตยิราชนารี

17.  เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิา้น จ านวน 200,000 บาท

      สาธารณสขุ

18. เงนิอดุหนุนเพือ่สนบัสนุนคา่ป่วยการส าหรบันกับรบิาลทอ้งถิน่ จ านวน 144,000 บาท

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

 เทศบาลต าบลตลาดแค 

 อ าเภอ โนนสงู   จงัหวดันครราชสมีา 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 54,280,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป แยกเป็น  

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 8,100,820 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 6,604,920 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,624,640 บาท 

  
   

เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

  

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกเทศมนตรี เดอืนละ 27,600 บาท 
    จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 331,200 บาท 
2. รองงนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เดอืนละ 15,180 บาทตอ่คน 
    จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ  364,320 บาท 
-   ตามบญัชีอตัราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  และการจา่ยคา่เบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2557ใชเ้กณฑ์รายไดร้บัจรงิของปีงบประมาณ 2561 ไม่
รวมเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุกประเภทเป็นฐานก าหนด
อตัรา เงนิเดอืน รายไดร้บัจรงิ
ปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายไดเ้กนิ 10-
25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
    เดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดอืนละ 3,000 บาท ตอ่คน  
    เป็นเงนิ 72,000 บาท 
-  ตามบญัชีอตัราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิเดอืนเงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2557ใชเ้กณฑ์รายได ้ รบัจรงิของปีงบประมาณ 2561ไม่
รวมเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุกประเภทเป็นฐานก าหนดอตัรา
เงนิเดอืน รายไดร้บัจรงิปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้
เกนิ 10-25 ลา้น)(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  1.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี 
    เดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดอืนละ 3,000 บาท ตอ่คน  
    จ านวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ 72,000 บาท 
-   ตามบญัชีอตัราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2557  ใชเ้กณฑร์ายไดร้บัจรงิของปีงบประมาณ 2561 ไม่
รวมเงนิกู้ เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทุกประเภทเป็นฐานก าหนดอตัรา
เงนิเดอืน รายไดร้บัจรงิปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้
เกนิ 10-25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

  

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิาร
สว่นต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

  

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
เดอืนละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 115,920 บาท 
2)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 
เดอืนละ 6,900 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 82,800 บาท 
ตามบญัชีอตัราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
เงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีและการจา่ยคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2557ใชเ้กณฑ์รายได ้ รบัจรงิของปีงบประมาณ 2561 ไมร่วม
เงนิกู ้เงนิสะสมและเงนิอดุหนุนทุกประเภทเป็นฐานก าหนด 
อตัราเงนิเดอืน รายไดร้บัจรงิ 2561 = 22,783,177.60 บาท 
(รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

  

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภาเทศบาล 
เดอืนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 182,160 บาท 
2)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภาเทศบาล 
เดอืนละ 12,420 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 149,040 บาท 
3)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภาเทศบาล 10 คน 
เดอืนละ 9,660 บาท/ตอ่คน/ตอ่เดอืน 
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 1,159,200 บาทตามบญัชีอตัราเงนิเดอืน
ทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนเงนิคา่ตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชกิสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี และการจา่ยคา่เบีย้ประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557ใชเ้กณฑ์
รายได ้ รบัจรงิของปีงบประมาณ 2561ไมร่วมเงนิกู้ เงนิสะสม และ
เงนิอดุหนุนทุกประเภทเป็นฐานก าหนดอตัราเงนิเดอืน รายไดร้บัจรงิ
ปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น)
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,980,280 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,940,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในส านกัปลดัเทศบาล   
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง  จ านวน 8 อตัรา  
จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
รวมต าแหน่งวา่ง  ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบั
ของพนกังานเทศบาล    
  - ปลดัเทศบาล           จ านวน  1  อตัรา 
  - รองปลดัเทศบาล      จ านวน  2  อตัรา 
  - หวัหน้าส านกัปลดั    จ านวน  1  อตัรา 
  - นกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร  จ านวน  1  อตัรา 
  - นกัจดัการงานท ั่วไป  จ านวน  1  อตัรา 
  - นกัทรพัยากรบคุคล   จ านวน  1  อตัรา 
  - พนกังานธุรการ        จ านวน  1  อตัรา (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 84,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษประจ าต าแหน่งของพนกังาน
เทศบาล จ านวน 1 อตัรา เดอืนละ 7,000 บาท 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
  -  ปลดัเทศบาล         จ านวน 1 อตัรา (หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่ง  จ านวน 4 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี 
   - ปลดัเทศบาล                   จ านวน 1  อตัรา เดอืนละ 7,000 บาท 
   - รองปลดัเทศบาล              จ านวน  2 อตัรา เดอืนละ 3,500 บาท 
   - หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล จ านวน  1 อตัรา เดอืนละ 3,500 บาท 
    (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 466,260 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งประจ าทีป่ฏบิตังิานใน ส านกัปลดั 
พรอ้มเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง   จ านวน 2 อตัรา   จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
  -  นกัการ                      จ านวน 1 อตัรา 
  -  พนกังานขบัรถยนต์     จ านวน 1 อตัรา 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 238,080 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง
ท ั่วไป สงักดัส านกัปลดั จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 
  -  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ      จ านวน 1 อตัรา 
  -  คนงาน                              จ านวน 1 อตัรา 
  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 41,340 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก ่พนกังานจา้งใน
หน่วยงานสงักดัส านกัปลดั จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 
  -  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน  1  อตัรา 
  -  คนงาน                           จ านวน  1  อตัรา 
 (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

          

        

        



        

        
วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  20:00:00 

    

57 

        

  
งบด าเนินงาน รวม 1,395,100 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 224,600 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดงัน้ี       
1)  คา่สมนาคณุกรรมการสอบวนิยัขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมนาคณุแกก่รรมการสอบสวนวนิยั ซึง่ท าหน้าที่
สอบสวนขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ผูก้ระท าผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรงตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสมนาคณุกรรมการ
สอบสวนวนิยัขา้ราชการ พ.ศ.2536  ต ัง้ไว้ 5,000 บาท  
(หน่วยงาน : ส านกัปลดั)         
2)  คา่ตอบแทนกรรมการผูอ้า่น ตรวจ และประเมนิผลงาน ใน
หลกัเกณฑ์และวธิีการคดัเลือกบคุคลไหไ้ดร้บัเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่ง
ทีม่เีหตพุเิศษคา่รางวลักรรมการและเจา้หน้าทีส่อบแขง่ขนั 
 เพือ่จา่ยเป็นรางวลัใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ และ
เจา้หน้าทีใ่นการสอบแขง่ขนัหรือสอบคดัเลือกพนกังานเทศบาลตาม
อตัรา และหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด ต ัง้ไว้ 10,000  บาท 
(หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 
3)  เงนิคา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการตามระเบยีบพสัดฯุ 
ตามทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง  คณะกรรมการตรวจรบัพสัดแุละคณะกรรมการตรวจการจา้ง
ตามระเบยีบพสัดุ  ต ัง้ไว้10,000 บาท  (หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่เบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมใหก้บักรรมการสภาเทศบาล 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 126,600 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 58,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาล และ
ลูกจา้งประจ า  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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คา่ใชส้อย รวม 595,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 95,000 บาท 

  

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรพัย์สนิ เชน่คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 
 ต ัง้ไว้  50,000  บาท 
 - ปฎบิตัติามหนงัสอื ที ่มท.0808.2/ว1536 ลว.19 ม.ีค. 61       
 2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร, คา่เย็บหนงัสอื, หรือเขา้ปกหนงัสอื 
คา่ธรรมเนียม คา่ธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คา่ลงทะเบยีน
ตา่งๆ และคา่ พรบ., คา่เบีย้ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค า
พพิากษาคา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า คา่ตดิต ัง้ประปา คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์  คา่ตดิต ัง้
เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ รวมท ัง้คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกท า
การอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิ
ครุภณัฑ์หรือสิง่กอ่สรา้งใดและการจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
ตา่งๆ   ต ัง้ไว้  30,000  บาท   
3)  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าประกนัภยัรถราชการของเทศบาลต าบลตลาด
แค  ต ัง้ไว้  15,000  บาท  
-  ถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2663 
ลงวนัที ่ 14  สงิหาคม  2552 (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่า
ตรวจงาน  นิเทศก์งาน  เยีย่มชม  หรือมาศกึษาดูงานพรอ้มเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง  เชน่ คา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่  คา่ของสมนาคุณ  คา่พมิพ์
เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีทีล่่วงมาไมร่วมเงนิ
อดุหนุน เงนิสะสม เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมและเงนิทีม่ผีูอ้ทุศิ
ให ้ ต ัง้ไว้  20,000  บาท  
- ปฏบิตัติามหนงัสือที ่มท 0808.4/ว2381 ลง
วนัที ่28 กรกฎาคม 2548   
 2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บั แตง่ต ัง้ตามกฎหมาย 
หรือตามระเบยีบ หรือหนงัสือส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย เชน่ 
คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วเน่ืองกบัการรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ต ัง้ไว้  10,000  บาท  
 -  ปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัที ่28  กรกฎาคม 2548 
 -  ปฏบิตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.2/ว 252 ลง
วนัที ่22  มกราคม 2553 
3)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมพธิีทางศาสนาและรฐัพธิี 
เชน่ คา่ปจัจยัถวายพระ  คา่จดัซ้ือเครือ่งไทยธรรม  คา่พวงมาลา 
ธูปเทียนและดอกไม ้ คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการจดังาน  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ รวมถงึในการประชาสมัพนัธ์เชญิชวนหรืออ านวย 
ความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่มารว่มงานรฐัพธิีตา่งๆอาทิ  เชน่ 
วนัปิยะมหาราช  และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ฯลฯ 
ต ัง้ไว้  20,000  บาท    
- ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0310.4/
ว 2128 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2557    
(หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่
ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสมัมนา ของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานเทศบาล
ลูกจา้งประจ าและพนกังานจ้าง หรือบคุคลทีน่ายกเทศมนตรีมคี าส ั่งให้
เดนิทางไปราชการ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

  
    

โครงการจดังานวนัเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการจดังานวนัเทศบาลและ
กจิกรรมตา่งๆ เชน่คา่ใชจ้า่ยคา่จดัซ้ือเครือ่งไทยธรรม คา่ปจัจยัถวาย
พระคา่จดัหาภตัตาหารถวายพระสงฆ์ ธูปเทียนและดอกไม ้คา่วสัดทุี่
ใชใ้นการจดังาน และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ รวมถงึในการ 
ประชาสมัพนัธ์เชญิชวนหรืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนเพือ่
มารว่มกจิกรรม 
- ปฏบิตัติามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้
รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่7  หน้า 154  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

            

    
โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผน่ดนิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผน่ดนิ   
โดยมคีา่ใชจ่า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  
คา่จดัท าเอกสาร คา่จดัท าสือ่เผยแพรข่อ้มูล คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่
วสัดอุุปกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่7 ดา้นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป ล าดบัที ่1  หน้า 187   (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

            

    
โครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรีและ
สมาชกิสภาเทศบาล  ตามคณะกรรมการการเลือกต ัง้ก าหนด (กรณี
ครบวาระ) เชน่การประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์ การใหข้อ้มลูขา่วสาร
แกป่ระชาชนไดท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีก่ารมสีว่นร่วมทางการเมอืง 
วสัดอุุปกรณ์ในการเลือกต ัง้  คา่ตอบแทนคณะกรรมการในการ
เลือกต ัง้ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่1 การบรหิารราชการใหม้ีประสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่2 หน้า 153  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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เงนิสง่คนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยักรณีรถขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสง่คนืกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยักรณีรถขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
-   ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 1033  ลง
วนัที ่16 มนีาคม 2554  เรือ่งการสง่เงนิคนืกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั กรณีรถขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหาย(หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์และทรพัย์สนิตา่งๆ  ที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัทีช่ ารุดเสยีหายเสือ่มสภาพ  ให้
สามารถใชง้านไดต้ามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาท ัง้คา่สิง่ของและ
คา่แรงงาน ต ัง้ไว้ 20,000  บาท 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556  
2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและการบ ารุงรกัษายานพาหนะของ ทาง
ราชการ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดั ต ัง้ไว้ 40,000บาท 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท 0808.2/ว 1536 ลง
วนัที ่19 มนีาคม 2561    (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 285,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 40,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 

      

           

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  

      

           

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  

      

           

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามนัทางไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ี ฯลฯ(หน่วยงาน:ส านกัปลดั)        

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

           

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 140,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านกัปลดั) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 290,500 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 240,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรบัภายในส านกังานเทศบาลและ
อาคารอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัปลดัเทศบาล 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์ส าหรบัตดิตอ่ราชการภายในประเทศ
ระหวา่งประเทศของเทศบาลต าบลตลาดแค  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

           

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร คา่ธนาณตัคิา่
โทรเลข คา่ธรรมเนียมสง่เงนิธนาณตั ิคา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ ฯลฯ  
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  

      

           

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรสาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) รายเดอืน รวมถงึอนิเตอร์เน็ต
การ์ด และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิารดงักลา่วของ
เทศบาลต าบลตลาดแค  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

          

  
งบลงทุน รวม 50,800 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 50,800 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

คลูเลอร์สแตนเลส (ตม้น ้ารอ้น) จ านวน 9,800 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้็อคเูลอร์สแตนเลส (ตม้น ้ารอ้น) จ านวน 1 ตวั ส าร
หบัใชใ้นกจิกรรมตา่งๆของเทศบาล 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ    แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่9  หน้า 225  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

            

    
เครือ่งบนัทกึเสยีง จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งบนัทกึเสยีง จ านวน 1 เครือ่ง ส าหรบัใชใ้น
กจิกรรมตา่งๆของเทศบาล 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ    แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่14  หน้า 225  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   
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โซฟาหอ้งประชุมสภาฯ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโซฟาหอ้งประชุมสภาฯ จ านวน 1 ชุด ส าหรบัใช้
ในหอ้งประชุมเพือ่ตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมตา่งๆของเทศบาล 
- คณุลกัษณะตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ    แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่6  หน้า 224  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

            

    
ตูบ้านเลือ่นกระจกซ้อน จ านวน 11,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูบ้านเลือ่นกระจกซอ้น จ านวน 2 หลงัๆละ  

5,500 บาท ส าหรบัใชเ้ก็บวสัดอุปุกรณ์และเอกสารตา่งๆของส านกั
ปลดั 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ    แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่8  หน้า 225   (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

          

        

  
งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

  
   

รายจา่ยอืน่       

  
    

จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยั ประเมนิผล  หรือพฒันาระบบตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจิยั ประเมนิผล  หรือพฒันา
ระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ทีด่นิและ
สิง่กอ่สรา้ง  เชน่  คา่จา้งส ารวจและประเมนิผลความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร ฯลฯ 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงานบรหิาร
ท ั่วไป  ล าดบัที ่15 หน้า 156    (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

          

        

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 30,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  

    
อดุหนุนทีท่ าการปกครอง อ าเภอโนนสงู (โครงการจดังานรฐัพธิีและ
ปกป้องสถาบนั) 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอโนนสูง (โครงการจดั
งานรฐัพธิีและปกป้องสถาบนั)  
 - ปฏบิตัติามหนงัสอื อ าเภอโนนสงู  ดว่นทีส่ดุ ที ่นม 1018/ว
2564 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2562 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1  การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพคณุภาพ    แผนงาน
บรหิารงานท ั่วไป  ล าดบัที ่16  หน้า 156   (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 1,319,742 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,041,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,041,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 999,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน
ตามต าแหน่งและอตัรา  จ านวน 3 อตัรา  จ านวน 12 เดอืน  ตาม
กรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) รวมต าแหน่ง
วา่ง ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืนเลือ่นระดบัของพนกังาน
เทศบาล  ดงัน้ี  
  -  ผูอ้ านวยการกองวชิาการและแผนงาน   จ านวน  1  อตัรา 
  -  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนงาน         จ านวน  1  อตัรา   
  -  นิตกิร ปก/ชก                                   จ านวน  1  อตัรา  
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)  

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี 
   -  ผูอ้ านวยการกองวชิาการและแผนงาน    จ านวน  1  อตัรา 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 275,242 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 52,000 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 12,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฏหมาย
ก าหนด    (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 40,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและ
ลูกจา้งประจ า (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 145,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 35,000 บาท 

  

      

  1.  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอื ระเบยีบ เทศบญัญตั ิหรือโครงการ
ตา่งๆ ทีเ่ทศบาลจดัท า คา่ระวางบรรทุก คา่ธรรมเนียม และ
คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมโอนทีด่นิ ตรวจสอบแนวเขต
ทีด่นิ คา่ประกนัตา่งๆ รวมท ัง้คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกท าการ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งซึง่มไิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์
หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และอยูใ่นความรบัผดิชอบของผู้
รบัจา้งหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรือจา้งเหมา
จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ  ต ัง้ไว้  30,000 บาท    
2.  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าหนงัสอืเผยแพรผ่ลงาน รายงาน
กจิกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการประชาสมัพนัธ์งาน
ตา่งๆ เชน่ จดหมายขา่ว แผน่พบั หนงัสอืพมิพ์ ฯลฯ ต ัง้ไว ้5,000บาท 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)      
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบ หรือ
หนงัสอืส ั่งการของกระทรวงมหาดไทย เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่
ของสมนาคณุ คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการ
รบัรอง รวมท ัง้คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
- ปฏิบ่ตัติามหนงัสือที ่มท 0808.4/ว 252 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 
 2548    (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน 
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิและคา่ใชจ้า่ย 
อืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิได้
ตามระเบยีบฯ   
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 
2557  (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

            

    
โครงการจดัท าสือ่เผยแพรผ่ลงานของเทศบาล จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท าสือ่เผยแพรผ่ลงาน
ของเทศบาลโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่จดัท าเลม่ผลงานของเทศบาลต าบล
ตลาดแค 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป   ล าดบัที ่ 18  หน้า 157 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองวชิาการและแผนงานทีช่ ารุด
เสยีหาย เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารได้ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
ปริน๊ท์เตอร์ เครือ่งพมิพ์ดีด โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 78,242 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 28,242 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ ปากกา ไม้
บรรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

           

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

          

  
งบลงทุน รวม 3,500 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 3,500 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

จดัซ้ือเกา้อีป้ฏบิตังิานส าหรบัพนกังานเทศบาล จ านวน 3,500 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือเกา้อีป้ฏบิตังิานส าหรบัพนกังาน
เทศบาล  
 -  คณุลกัษณะตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ  
 -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  บญัชี
ครุภณัฑ์  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  ล าดบั 18 หน้า  226   
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

         

 
งานบรหิารงานคลงั รวม 1,966,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,602,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,602,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,440,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในกองคลงั พรอ้มท ัง้เงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง  จ านวน 5 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 
ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมต าแหน่งวา่ง 
ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบัของพนกังาน
เทศบาล ดงัน้ี 
   -  ผูอ้ านวยการกองคลงั            จ านวน  1  อตัรา    
   -  นกัวชิาการเงนิและบญัชี        จ านวน 1  อตัรา  
   -  นกัวชิาการพสัดุ                   จ านวน 1  อตัรา  
   -  เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี จ านวน 1  อตัรา 
   -  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้      จ านวน 1  อตัรา  
 (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลไดร้บั 
เงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย  จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
   - ผูอ้ านวยการกองคลงั    จ านวน 1 อตัรา   (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป สงักดักองคลงั 
จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
  -  คนงานท ั่วไป        จ านวน  1  อตัรา (หน่วยงาน : กองคลงั) 
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก ่พนกังานจา้งในกอง
คลงั  จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี 
  -  คนงานท ั่วไป         จ านวน  1  อตัรา (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 364,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 224,000 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 204,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฏหมาย
ก าหนด  (หน่วยงาน : กองคลงั)  

      

           

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานเทศบาลและ
ลูกจา้งประจ า  (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 75,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนงัสอื ระเบยีบ เทศบญัญตั ิหรือโครงการตา่งๆ ที่
เทศบาลจดัท าคา่ระวางบรรทุก คา่ธรรมเนียม และคา่ลงทะเบยีน
ตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนทีด่นิตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คา่
ประกนัตา่งๆ รวมท ัง้คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกท าการอยา่งใด
อยา่งหนึ่งซึง่มไิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือ
สิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจ้างหรือ
ซอ่มแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรือจา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ต ัง้ไว้ 5,000บาท  (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่น
ทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิไดต้าม
ระเบยีบฯ  
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
 (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์และสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ
ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองคลงัทีช่ ารุดเสยีหาย เสือ่มสภาพไม่
สามารถใชก้ารได ้เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร์  ปริน๊ท์เตอร์  
เครือ่งพมิพ์ดดี โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองคลงั)  
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คา่วสัด ุ รวม 65,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ ดนิสอ  ปากกา ไม้
บรรทดั  ยางลบ  คลบิหนีบกระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองคลงั)  

      

           

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น ฯลฯ (หน่วยงาน : กอง
คลงั)   

      

           

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม
สไลด์ ฯลฯ (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

           

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

     

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 2,004,660 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,548,660 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,548,660 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 224,160 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ทีป่ฏบิตังิานในงาน
ป้องกนัฯ ส านกัปลดั พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง 
จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี 
(พ.ศ.2561-2563)รวมต าแหน่งวา่ง  ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้
เงนิเดอืน เลือ่นระดบัของพนกังานเทศบาล  ดงัน้ี 
      - นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน  1  อตัรา 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 201,660 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งประจ าทีป่ฏบิตังิานในงานป้องกนัฯ
ส านกัปลดั พรอ้มเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี 
    -   พนกังานวทิยุ    จ านวน  1  อตัรา   (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,026,840 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนกังานจา้งตามภารกจิ และพนกังานจา้ง
ท ั่วไป ทีป่ฏบิตังิานในงานป้องกนัฯส านกัปลดั จ านวน 9 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน  ตามกรอบอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ดงัน้ี 
  -  พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  จ านวน   2  อตัรา 
  -  พนกังานดบัเพลงิ                         จ านวน  5  อตัรา  
  -  คนงาน                                      จ านวน   1  อตัรา 
  -  ยาม                                          จ านวน   1  อตัรา 
 (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 96,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราว ใหแ้ก ่พนกังานจา้งตาม
ภารกจิ และพนกังานจา้งท ั่วไป ทีป่ฏบิตังิานในงานป้องกนัฯส านกั
ปลดั จ านวน 9 อตัรา  จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบ
อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ดงัน้ี 
-  พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา    จ านวน   2  อตัรา 
  -  พนกังานดบัเพลงิ                           จ านวน  5  อตัรา  
  -  คนงาน                                        จ านวน   1  อตัรา 
  -  ยาม                                             จ านวน   1  อตัรา 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 306,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 76,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่สยีไป เพือ่สนบัสนุน
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหก้บั อปพร.
ทีไ่ดร้บัค าส ั่งจากผูอ้ านวยการศนูย์ฯ ใหป้ฏบิตังิาน 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั)  

      

           

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ตามสทิธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 120,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่
ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสมัมนาของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง
ทีน่ายกเทศมนตรีมคี าส ั่งให้ เดนิทางไปราชการ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่เบีย้เล้ียงพนกังานเทศบาลสามญั  พนกังานครูเทศบาล  
ลูกจา้งประจ าและพนกังานจ้างทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปปฏบิตัิ
ราชการทีจุ่ดบรกิารและศนูย์ประสานฯคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ่า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ.2559 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.
0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.
0801.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีาคม  2561 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่10 ดา้นความม ั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ แผนงานรกัษา
ความสงบภายใน  ล าดบัที ่5  หน้าที ่ 217  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

  
    

โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ เชน่ คา่วสัดุอปุกรณ์  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่คา่เบีย้เล้ียงพนกังานเทศบาลสามญั  พนกังานครู
เทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหเ้ดนิทางไป
ปฏบิตัริาชการทีจุ่ดบรกิารและศนูย์ประสานฯคา่ป้ายประชาสมัพนัธ์
ตา่งๆ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ่า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ.2559 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.
0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2557 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.
0801.4/ว 661 ลงวนัที ่9 มนีาคม  2561 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่10 ดา้นความม ั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ  แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน ล าดบัที ่ 6  หน้าที ่ 217 (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดั) 

      

  
    

โครงการฝึกอบรมและซกัซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่ คา่วทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์ใน
การฝึกอบรมและ ซกัซอ้มแผนฯคา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   
คา่อาหารกลางวนั คา่จดัสถานที ่และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นคา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ 
-  โดยถือปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่10 ดา้นความม ั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ  แผนงานการ
รกัษาความสงบภายใน  ล าดบัที ่3 หน้าที ่ 216  (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดั) 
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คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์และคา่
บ ารุงรกัษาซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งหรือทรพัย์สนิตา่งๆ ทีอ่ยูใ่น
ความรบัผดิชอบของงานป้องกนัฯ ส านกัปลดัทีช่ ารุดเสยีหาย
เสือ่มสภาพใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ ต ัง้ไว้ 10,000  บาท   
- ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท.0808.2/
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม  2556  
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมยานพาหนะของงาน
ป้องกนัฯส านกัปลดั  ต ัง้ไว้ 10,000  บาท 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 1657 ลง
วนัที ่16 กรกฎาคม  2556  
   (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 110,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
 (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น ฯลฯ (หน่วยงาน:ส านกั
ปลดั) 

      

          

  
งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 150,000 บาท 

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาซ่อมแซมปรบัปรุงครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสง่ทีอ่ยูใ่นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เชน่ รถบรรทุก
น ้า รถดบัเพลงิ และรถกระเชา้ฯ ทีก่ารซอ่มแซมนัน้กระทบตอ่
โครงสรา้งหลกั เชน่ ซอ่มเครือ่งยนต์ ซอ่มแชสซีฯ  
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค. 2556  
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่1 การบรหิารราชการใหม้ีประสทิธภิาพ แผนงานบรหิาร
ท ั่วไป ล าดบัที ่16 หน้า 225  (หน่วยงาน : ส านกัปลดั)  

      

         

       

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 40,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 40,000 บาท 

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่วยงาน:ส านกัปลดั)   

      

           

   
วสัดอุืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ๆ เชน่ วสัดุอืน่ๆ ทีใ่ชใ่นงานป้องกนัฯ  
ไดแ้ก ่ตะแกรงกนัสวะ หวัเชือ่มแกส๊ หวัวาล์วเปิด – ปิดแกส๊ ทอ่
ดดู หวัฉีด ขอ้ตอ่ ขอ้แยก ฯลฯ  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,567,500 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,113,500 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,113,500 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 698,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลในกองการศกึษาพรอ้มท ัง้
ปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 
ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563) รวมต าแหน่ง
วา่ง ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบัของพนกังาน
เทศบาล  ดงัน้ี 
 -  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา                   จ านวน  1  อตัรา 
 -  นกัวชิาการศกึษา                                จ านวน  1  อตัรา   
  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการและพนกังานเทศบาล 
ทีไ่ดร้บัเงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
   -  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา   จ านวน  1  อตัรา 
      (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 373,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง
ท ั่วไป จ านวน  2 อตัรา    จ านวน  12  เดอืน  ดงัน้ี 
  -  ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา   จ านวน  1  อตัรา 
  -  ผูช้ว่ยนกัสนัทนาการ       จ านวน  1  อตัรา 
     (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 454,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 53,000 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฏหมาย
ก าหนด  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  

      

           

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล และ
ลูกจา้งประจ า  (หน่วยงาน:กองการศกึษา)   

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  1. คา่เย็บหนงัสอื หรือเขา้ปกหนงัสอื 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท าเอกสารตา่งๆ เชน่การ
เขา้เลม่ หุม้ปก ถา่ยเอกสาร ฯลฯ  ต ัง้ไว้ 5,000 บาท 
2.  คา่ใชจ้า่ยโฆษณาและเผยแพร่ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพรข่า่ว
ทางวทิยุกระจายเสยีงโทรทศัน์ และสือ่สิง่พมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ  
ต ัง้ไว้ 5,000 บาท  (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 
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รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่า
ตรวจงาน นิเทศก์งาน เยียมชม หรือมาศกึษาดูงานพรอ้มเจา้หน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนงัสอืส ั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่
พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการรบัรอง รวมท ัง้คา่บรกิาร
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
-  ปฏิบ่ตัติามหนงัสอืที ่มท 0808.4/ว 252 ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 
 2548    (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ
คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยานคา่ผา่นทางดว่น
พเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น
ใหแ้กพ่นกังานเทศบาลลูกจา้งและบุคคลอืน่ทีม่ีสทิธเิบกิไดต้ามระเบียบฯ 

 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557   (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 60,000 บาท 

  

      

  1.คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม ครุภณัฑ์ ทรพัย์สนิตา่ง ทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบกองการศกึษา ทีช่ ารุดเสยีหาย เสือ่มสภาพ ให้
สามารถใชก้ารไดต้ามปกต ิกรณีการจา้งเหมาท ัง้สิง่ของและคา่แรง  
ต ัง้ไว้ 30,000 บาท 
2) คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองการศกึษา เชน่ อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคารสิง่กอ่สรา้งตา่งๆ   ต ัง้
ไว้ 30,000 บาท   (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 55,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ 
ดนิสอ  ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน:กองการศกึษา)  

      

           

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)  
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วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 216,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 216,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตลาด
แค โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และอาคารตา่งๆทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองการศกึษา  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

         

       

       

 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 15,563,833 บาท 

          

  
งบบุคลากร รวม 8,952,192 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,952,192 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 6,940,884 บาท 

  

      

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนพนกังานครูเทศบาลและจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิ 
   เดอืนประจ าปี โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ านวน  19 อตัรา  
   จ านวน 12 เดอืน   เป็นเงนิ   6,733,884   บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนครูผูด้แูลเด็กและจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุง  
เงนิเดอืนประจ าปี ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 
 จ านวน 1 อตัรา   จ านวน 12 เดอืน   เป็นเงนิ   207,000   บาท 
   (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 
             (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 470,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน ไดแ้กเ่งนิพนกังานครูโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค ทีไ่ดร้บัเทา่กบัวทิยฐานะช านายการพเิศษ จ านวน 7 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน  (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*)  
(หน่วยงาน:กองการศกึษา)  

      

           

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 764,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะส าหรบัพนกังานครูเทศบาลโรงเรียน
เทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 14 อตัรา จ านวน 12 เดอืน 
  -  วทิยฐานะช านาญการ คนละ 3,500 บาท /เดอืน 
  -  วทิยฐานะช านาญการพเิศษคนละ 5,600 บาท/เดอืน 
     (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนการจดัการศกึษา*)  
     (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 740,508 บาท 

  

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน หรือคา่จา้งรายเดอืนและปรบัปรุง  
    เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้งทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรียนเทศบาล 
    ตลาดแค จ านวน 3 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
    พนกังานจา้งภารกจิ 
    -   ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี (บคุลากรสนบัสนุนการ 
        สอน)    จ านวน 1 อตัรา     เป็นเงนิ 178,308   บาท  
              (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 
    พนกังานจา้งท ั่วไป 
    -    ภารโรง จ านวน 1 อตัรา   เป็นเงนิ 108,000 บาท 
              (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 
    -   คนงานท ั่วไป จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 108,000 บาท  
               (*ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
                   
2. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน หรือคา่จา้งรายเดอืนและปรบัปรุง 
    เงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานจา้งทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
    เทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
    พนกังานจา้งตามภารกจิ 
    -   ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ 238,200  บาท  
                (*ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
    พนกังานจา้งท ั่วไป 
     -  ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1อตัรา  เป็นเงนิ 108,000 บาท  
                (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 

      

          
 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

  

      

  1  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป 
    ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น โรงเรียนเทศบาลตลาดแคจ านวน  2  อตัรา 
    จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี   
    พนกังานจา้งท ั่วไป 
     -  ภารโรง     จ านวน  1  อตัรา   เป็นเงนิ 12,000  บาท 
              (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 
     -  คนงาน จ านวน 1 อตัรา   เป็นเงนิ 12,000  บาท  
               (*ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
2  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป 
     ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 
     จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
     พนกังานจา้งท ั่วไป 
      -  ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ  12,000  บาท 
                (*ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจดัการศกึษา*) 
                      (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 4,615,641 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 12,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 12,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิผลงานทีเ่กดิจาก
การปฏบิตัหิน้าทีใ่หไ้ดร้บัคา่ตอบแทน ใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทนของผู้
ขอรบัการประเมนิ    (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 
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คา่ใชส้อย รวม 3,103,557 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  

    
โครงการจา้งเหมาบรกิารดแูลสวนหยอ่ม สนามเด็กเลน่ และพื้นที่
โดยรอบ 

จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมาบรกิาร 
ดแูลสวนหยอ่น สนามเด็กเลน่ และพื้นทีโ่ดยรอบ ต ัง้ไว้ 108,000
บาท  
 -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 -
 2565) ยุทธศาสตร์ ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงาน
การศกึษา  ล าดบัที ่8 หน้า 170  
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

            

    
โครงการจา้งเหมาปฏบิตังิานสอนคอมพวิเตอร์ของสถานศกึษาในสงักดั จ านวน 90,000 บาท 

  

      

      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมา 
    ปฏบิตังิานสอนคอมพวิเตอร์ในสถานศกึษา 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
     ยุทธศาสตร์ ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา  
     ล าดบัที ่5 หน้า 169      (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

            

    
โครงการจา้งเหมาปฏบิตังิานสอนดนตรีของสถานศกึษาในสงักดั จ านวน 90,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจา้งเหมา 
  ปฏบิตังิานสอนดนตรีในสถานศกึษาในสงักดั  
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.2561 – 2565) 
    ยุทธศาสตร์ ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงาน   
    การศกึษา  ล าดบัที ่6 หน้า 169  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
 
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 
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โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค 

จ านวน 2,596,117 บาท 

  

      

  1. โครงการอาหารกลางวนั  
     เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาหารกลางวนัส าหรบัโรงเรียนเทศบาล  
ตลาดแค  ต ัง้ไว้  1,232,000  บาท     
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่16 (1) หน้า 172 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
2. คา่ใชจ้า่ยส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาท้องถิน่โรงเรียน
เทศบาลตลาดแค   จ านวน  264,800  บาท 
     1)  คา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียน  
          เทศบาลตลาดแค   จ านวน  20,000 บาท 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16 (2.1) 
หน้า 172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     2)  โครงการอนิเตอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู ้ จ านวน  16,800 บาท 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
           - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ASSL 
             โรงเรียนละ 9,600 บาท ตอ่ปี 
           - ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียน
ละ 7,200 บาท ตอ่ปี               
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16 (2.2) 
หน้า 172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     3) โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมุดโรงเรียนเทศบาล 
          ตลาดแค   จ านวน   100,000 บาท 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรียน 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16 (2.3) 
หน้า 172 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     4) โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน  จ านวน 50,000 บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าศนูย์การเรียนรูใ้นโรงเรียน 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16(2.4) 
หน้า 172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     5) โครงการคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน   

      

  

   

            จ านวน  57,000  บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการคา่ใช้จา่ยในการพฒันาครู 
          ของโรงเรียน 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที ่
3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16 (2.5) 
หน้า 172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     6) คา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 
         จ านวน 21,000  บาท 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถาน  
         ศกึษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เชน่ คา่ป้ายรณรงค์ตา่งๆ  
         คา่จดันิทรรศการ คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที ่
3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16(2.6)   
หน้า 172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
-  ปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 
0809.4/ว 2673 ลงวนัที ่9 กรกฏาคม 2562  
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
3.  เงนิอดุหนุนส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ 
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   (คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน)  จ านวน  45,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการส าหรบัสง่เสรมิศกัยภาพการจดั
การศกึษาทอ้งถิน่จดัสรรส าหรบัโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ทีบ่ดิา/
มารดาผูป้กครองมรีายไดต้อ่ครวัเรือนไมเ่กนิ40,000 บาท/ปีระดบั
ประถมศกึษา ป.1-ป.6 อตัราคนๆละ500 บาท/ภาค
เรียน (1,000 บาท/คน/ปี)*ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนนกัเรียนของ
ระดบัประถมศกึษา (จ านวน 45 คน) (ขอ้มลูนกัเรียน ณ วนัที่
10 มถิุนายน 2562) ระดบัประถมศกึษา จ านวน 212 คน 
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่16 (3)  
หน้าที ่172  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
4.  การจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลตลาด  จ านวน  1,083,947  บาท 
     4.1 คา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)  จ านวน 566,000  บาท 
           -  ระดบัอนุบาลศกึษา อตัราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน 
           -  ระดบัประถมศกึษา อตัราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน 
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่16 (4)(4.1) หน้าที ่173  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     4.2  คา่หนงัสอืเรียน                        จ านวน  167,907  บาท 
          - ระดบัอนุบาลศกึษา คนละ 200 บาท/ปี 
          - ระดบัประถมศกึษา จ าแนกเป็น 
             1. ประถมศกึษาปีที ่1 คนละ 625 บาท/ปี  
             2. ประถมศกึษาปีที ่2 คนละ 619 บาท/ปี   
             3. ประถมศกึษาปีที ่3 คนละ 622 บาท/ปี   
             4. ประถมศกึษาปีที ่4 คนละ 673 บาท/ปี   
             5. ประถมศกึษาปีที ่5 คนละ 806 บาท/ปี   
             6. ประถมศกึษาปีที ่6 คนละ 818 บาท/ปี   
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่16 (4)(4.2) หน้าที ่173  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
      4.3  คา่อปุกรณ์การเรียน        จ านวน  101,880  บาท 
          -   ระดบัอนุบาลศกึษา อตัราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน   
          -  ระดบัประถมศกึษา อตัราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน  
-  ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา  ล าดบั
ที ่16(4)(4.3) หน้าที ่173 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
       4.4  คา่เครือ่งแบบนกัเรียน     จ านวน  105,120  บาท 
          -  ระดบัอนุบาลศกึษา อตัราคนละ 300/ปี  
          -  ระดบัประถมศกึษา อตัราคนละ 360/ปี 
-  ปรากฎใน แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา  ล าดบั
ที ่16(4)(4.4) หน้าที ่173 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
       4.5  คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  จ านวน  143,040  บาท 
           -  ระดบัอนุบาลศกึษา อตัราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน  
           -  ระดบัประถมศกึษา อตัราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน  
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่16(4)(4.5) หน้า 173  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

            

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษาเพือ่ใชจ้า่ยใน
สถานศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 219,440 บาท 
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  1. อดุหนุนอาหารกลางวนั    ต ัง้ไว้  137,200  บาท 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19(1) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
2. คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลตลาดแค      จ านวน  3,000  บาท 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่10 หน้า 170  หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
3. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค      จ านวน  47,600  บาท 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19(2) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
4. เงนิอดุหนุนส าหรบัสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาศนูย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  ต ัง้ไว้  31,640  บาท 
     4.1  คา่หนงัสอืเรียน  จ านวน  5,600 บาท อตัราคน
ละ 200 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19 (3)(3.1) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
     4.2  คา่อปุกรณ์การเรียน  จ านวน  5,600 บาท อตัราคนละ 200  
            บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19 (3)(3.2) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
      4.3  คา่เครือ่งแบบนกัเรียน  จ านวน  8,400 บาท อตัราคนละ 
            300 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19 (3)(3.3) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
      4.4  คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  จ านวน  12,040 บาท อตัราคนละ 
            430 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่19 (3)(3.4) หน้า 174  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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คา่วสัด ุ รวม 1,500,084 บาท 

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,370,084 บาท 

  

      

  จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กน่กัเรียนในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล
ฯ และสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิารภายในเขตพื้นที่
รบัผดิชอบเพือ่จา่ยเป็นคา่วดัสอุาหารเสรมิ(นม) ส าหรบัเด็กปฐมวยัใน
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศกึษา ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค และโรงเรียน
อนุบาลตลาดแค   
(ขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562)   
   ก. โรงเรียนอนุบาลตลาดแค จ านวน 379 คน x 7.37 บาท x 260 วนั 
       จ านวน  726,240  บาท    
   ข. เด็กนกัเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ านวน 308 คน x7.37 บาท 
       x 260 วนั   จ านวน  590,190   บาท  
   ค. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค จ านวน 28 คน x 7.37 บาท 
       x 260 วนั จ านวน 53,654  บาท 
       (ขอ้มูลนกัเรียน ณ วนัที ่10 มถิุนายน 2562) 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา ล าดบั
ที ่3 หน้าที ่168    (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

           

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 130,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง
ตา่งๆ เชน่ ไม ้อฐิ ทราย ส ีกระเบือ้ง ทอ่
น ้า ปนูซีเมนต์  ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

          

  
งบลงทุน รวม 480,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 480,000 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  
    

โครงการกอ่สรา้งลานกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 480,000 บาท 

  

      

  รายละเอยีด 
ขนาดกวา้ง 22.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  หรือมีพื้นทีไ่มน้่อย
กวา่ 770.00 ตร.ม. 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ล าดบัที ่11 หน้า 193   
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

          

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 1,516,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 1,516,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  

    
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัสถานศกึษาสงักดัอืน่ในเขตพื้นทีเ่ทศบาล
ต าบลตลาดแค 

จ านวน 1,516,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัสถานศกึษาสงักดัอืน่
ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค (ขอ้มลูเด็ก
นกัเรียน ณ 10 มถิุนายน 2562) 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการศกึษา แผนงานการศกึษา  ล าดบั
ที ่20 หน้าที ่175 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 2,963,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,873,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,873,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 943,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาลพรอ้มท ัง้ปรบัปรุงเงนิเดอืน
ตามต าแหน่ง จ านวน 3  อตัรา จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผน
อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมต าแหน่งวา่ง  ท ัง้น้ีใหจ้า่ย
ตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบัของพนกังานเทศบาล  ดงัน้ี  
  -   ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  จ านวน  1  อตัรา 
  -   นกัวชิาการสาธารณสขุ               จ านวน  1 อตัรา 
  -   นกัวชิาการสขุาภบิาล                 จ านวน  1 อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิ 
ประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
 - ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม  จ านวน  1  อตัรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 816,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิและ
พนกังานจา้งท ั่วไปทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
จ านวน 7 อตัรา จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี 
  -  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ   จ านวน  1  อตัรา 
  -  พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อตัรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ        จ านวน  3  อตัรา 
  -  คนงาน                           จ านวน  2  อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้งของ
เทศบาลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกองสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้ม  จ านวน 7  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  ดงัน้ี 
-  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ   จ านวน  1  อตัรา 
  -  พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อตัรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ        จ านวน  3  อตัรา 
  -  คนงาน                           จ านวน  2  อตัรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 990,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 226,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 144,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการส าหรบันกับรบิาลทอ้งถิน่ 
        (**ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน**) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด   (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล และ
ลูกจา้งประจ า  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 450,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  1  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาสูบสิง่ปฏกิูลหอ้งสขุาเทศบาลต าบลตลาด
แค  จา้งเหมาปรบัเกลีย่บอ่ขยะเทศบาลฯ จา้งเหมาผูร้บัจ้างลา้งทอ่
ระบายน ้าและท าความสะอาดรางระบายน ้าในเขตเทศบาลฯ จา้งเหมา
ท าป้าย ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ รวมถงึการจา้งเหมาแรงงานหรือจา้ง
เหมาบรกิารอืน่ๆ หรือจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการอยา่งใด
อยา่งหนึ่ง ซึง่มไิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์หรือ
สิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูร้บัจ้าง 
ต ัง้ไว้  147,000 บาท 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)  
2  เพือ่จา่ยเป็นคา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. พลเอกหญงิ พลเรือเอกหญงิ พลอากาศเอก
หญงิ สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 
ต ัง้ไว ้ 3,000 บาท 
        (**  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่าเยีย่ม
ชม ศกึษาดงูาน คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบ
ฯ เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 ก.ค.2548 
    (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการท ัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่
ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสมัมนาของคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังาน
เทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง หรือบคุคลทีน่ายกเทศมนตรีมี
ค าส ั่งใหเ้ดนิทางไปราชการ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
 พ.ศ. 2557 (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม) 

      

            

    
โครงการบรหิารจดัการขยะพษิและขยะอนัตรายในชุมชน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการบรหิารจดัการขยะพษิ
และขยะอนัตรายในชุมชน โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหาร  คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนิล แผน่พบั สือ่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ คา่
วสัดใุนการจดัอบรม  คา่สมนาคณุวทิยากร วสัดุอปุกรณ์ในการคดั
แยกขยะ และคา่ใช้จา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557   
-  ปฏบิตั ิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้
รว่มการแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่7 ยุทธศาสตร์การพฒ้นาดา้นการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  แผนงานสาธารณสขุ  ล าดบัที ่4 หน้า 189  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)  

      

           

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 170,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ทีช่ ารุดเสยีหาย  
เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารไดใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 314,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 15,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ 
ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 

      

           

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามนัทางไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ี ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)  
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วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 140,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น ฯลฯ   
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมีป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชและสตัว์ อาหารสตัว์ พนัธุ์พืช ปุ๋ ย ฯลฯ   
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)    

      

           

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)  

      

           

   
วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ เสือ้
กางเกง ผา้ เครือ่งหมายยศและสงักดั ถุงเทา้ รองเทา้ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม)    

      

           

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 24,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

          

        

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 100,000 บาท 

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

  
    

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพือ่
ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ซึง่ไมร่วมถงึ
คา่ซอ่มบ ารุงตามปกตหิรือคา่ซอ่มกลาง) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 170,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

โครงการป้องกนัโรคตดิตอ่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการป้องกนัโรคตดิตอ่โดยมีคา่ใชจ้า่ย 
เชน่ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั คา่ป้ายโครงการ 
คา่วสัดุอปุกรณ์ในการอบรม คา่จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ส าหรบัใชใ้นการ
ป้องกนัและควบคุมโรค 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
  -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ  แผนงาน
สาธารณสขุ   ล าดบัที ่5 หน้า 165   
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

            

    
โครงการพฒันาระบบสุขภาพการดแูลผูสู้งอายุ สรา้งสขุ 5 มติ ิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการพฒันาระบบสุขภาพการดแูล
ผูส้งูอายุ สรา้งสขุ 5 มติ ิโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ เชน่ คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุุปกรณ์ในการ
อบรม  
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่3/2561 ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสขุ  แผนงานสาธารณสขุ   ล าดบัที ่ 9 หน้า 167 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

            

    
โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่จดัซ้ือทรายก าจดัลูกน ้ายุงลาย  จดัท าป้าย
โครงการ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่อาหารกลางวนั  
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข  ล าดบั
ที ่4 หน้า 164  (หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

      

            

    
โครงการสง่เสรมิความปลอดภยัดา้นอาหาร จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการความปลอดภยัดา้นอาหาร  โดยมี
คา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย
รณรงค์ คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุวทิยากร วสัดอุุปกรณ์ในการ
อบรม คา่เอกสารในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ คา่อปุกรณ์สาธติ 
เชน่ ชุดตรวจอาหารปลอดภยั คา่ใบประกาศนียบตัร ผูเ้ขา้รบัการ
อบรม คา่วสัดุอปุกรณ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ   แผนงาน
สาธารณสขุ  ล าดบัที ่6 หน้า 165 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญงิ พลเรือเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ 
สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราชนารี 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญงิ พลเรือเอก
หญงิ พลอากาศเอกหญงิ  สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ
วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัตยิราช
นารี โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์ คา่สมนาคณุ
วทิยากร คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วคัซีนป้องกนัโรค
พษิสนุขับา้ คา่วสัดแุละคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการด าเนินการ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557   
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นสาธารณสขุ  แผนงาน
สาธารณสขุ  ล าดบัที ่ 2 หน้า  163  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม) 
      (**  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท 

  
   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เชน่ แอลกอฮอล์ ออกซเิจน น ้ายาตา่งๆ สารเคมกี าจดั
ยุง แมลงวนั ทรายอะเบท วคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้สารเคมกี าจดั
วชัพืช ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

         

       

       

       

 
งานศนูย์บรกิารสาธารณสุข รวม 200,000 บาท 

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 200,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนเอกชน       

  

    
เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามโครางการพระราชด าริ 
ดา้นสาธารณสขุ ชุมชนละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  เพือ่สนบัสนุนเงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานตามโครางการ
พระราชด ารดิา้นสาธารณสุขใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น/ชุมชนในเขต
พื้นทีเ่ทศบาลต าบลตลาดแค ชุมชน
ละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชุมชน   
  -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ  แผนงาน
สาธารณสขุ ล าดบัที ่10 หน้า 167 
      (**  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

         

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,447,000 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 864,100 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 864,100 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 617,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในกองสวสัดกิารสงัคม
พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง  จ านวน 2 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
รวมต าแหน่งวา่ง  ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบั
ของพนกังานเทศบาล  ดงัน้ี 
  -  ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม    จ านวน  1  อตัรา 
  -  นกัพฒันาชุมชน                          จ านวน  1 อตัรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิ 
ประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย  จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
  - ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  จ านวน 1 อตัรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 204,600 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิทีป่ฏบิตัิ
หน้าทีใ่นกองสวสัดกิาร
สงัคม จ านวน 1 อตัรา  จ านวน 12 เดอืน  ดงัน้ี  
  -  ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน    จ านวน  1  อตัรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 541,500 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 5,000 บาท 

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลและ
ลูกจา้งประจ า   (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
คา่ใชส้อย รวม 406,500 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่าเยีย่ม
ชม ศกึษาดงูาน คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ตามกฎหมายหรือตามระเบยีบ
ฯ เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่28 ก.ค.2548 
    (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน 
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียม ในการใชส้นามบนิ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่ี
สทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
- ปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ.2559   
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

  
    

โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ  โดยมี
คา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมันาคณุวทิยากร  คา่วสัดุอปุกรณ์ในการ
อบรม ฯลฯ 
  - ปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ล าดบัที ่1 หน้า 176 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

            

    
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรูเ้ทา่ทนัสือ่ออนไลน์ จ านวน 36,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมเด็กและเยาวชน
รูเ้ทา่ทนัสือ่ออนไลน์โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่
วสัดอุุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
และการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ล าดบัที ่2 หน้า 177 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคมทีช่ ารุดเสยีหาย เสือ่มสภาพไม่
สามารถใชก้ารไดใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดด้ี เชน่ คอมพวิเตอร์
เครือ่งปริน๊ท์เตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี รถจกัรยานยนต์ โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บ
เอกสาร ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 95,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ 
ปากกา  ไมบ้รรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไม้
กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามนัทางไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ี ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขยีน
โปสเตอร์ พูก่นัและส ีฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส านกังานและอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์ส าหรบัตดิตอ่ราชการภายในประเทศ 
ระหวา่งประเทศของกองสวสัดกิารสงัคม 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

  
  

งบลงทุน รวม 41,400 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 41,400 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

จดัซ้ือคลูเลอร์ตม้น ้าไฟฟ้า ขนาด 21 ลติร จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคูลเลอร์ตม้น ้า
ไฟฟ้า ขนาด 21 ลติร จ านวน 1 เครือ่ง 
- ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
บญัชีครุภณัฑ์  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ล าดบัที ่3 หน้า 234 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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จดัซ้ือโซฟาหอ้งประชุมศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและสง่เสรมิอาชีพผูส้งุ
อายุเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 25,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโซฟาหอ้งประชุมศนูย์พฒันาคณุภาพชีวติและ
สง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายุเทศบาลต าบลตลาดแค  จ านวน 1 ชุด 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
บญัชีครุภณัฑ์  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ล าดบัที ่2 หน้า 234 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

           

   
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

  
    

จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1,400 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออุปกร์อา่นบตัรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Crad Read) จ านวน 2 เครือ่ง 
 - ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2566) 
บญัชีครุภณัฑ์  แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ล าดบัที ่1 หน้า 234 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

     

แผนงานเคหะและชุมชน 

         

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

     

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

         

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 220,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

โครงการถา่ยทอดภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการถา่ยทอดภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ โดยมคีา่ใช้จา่ยเชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  ล าดบัที ่3 หน้า 179 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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โครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาเทศบาล จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันา
เทศบาล โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ป้ายโครงการ  คา่น ้าดืม่ คา่จดัท า
เอกสาร คา่วสัดอุุปกรณ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน ล าดบัที ่1 
หน้า 159  (กองวชิาการและแผนงาน) 

      

            

    
โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพ
โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดอุุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมล าดบัที่ 5 หน้า 180 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

            

    
โครงการเสรมิสรา้งทกัษะส าหรบัเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเสรมิสรา้งทกัษะส าหรบั
เด็กและเยาวชนโดยมคีา่ใช้จา่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็.ของชุมชน ล าดบัที ่4 หน้า 180 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

            

    
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิฯ ของสมเด็จพระเทพพระรตันราชสดุาสยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)  โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคุณ
วทิยากร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์แผน่
พบั คา่จดัท าเอกสาร  คา่วสัดอุปุกรณ์  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการเกษตร  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชุมชน  ล าดบัที ่4  หน้า 185  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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โครงการอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพผูน้ าสตรี จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมเพือ่พฒันา
ศกัยภาพผูน้ าสตรีโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดุ
อปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ 
พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน ล าดบัที ่2 หน้า 179 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

     

   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

         

 
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 60,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

จดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัเด็ก
แหง่ชาตขิองศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแคโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค เชน่คา่จดันิทรรศการ  คา่ของขวญั และของรางวลั คา่
วสัดุ คา่อาหาร  คา่เครือ่งดืม่   คา่เชา่เวท ีฯลฯ     
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นสง่เสรมิศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่4 หน้าที ่213 (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา) 

      

            

    
สนบัสนุนตวัแทนชุมชนเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬากบัหน่วยงานอืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนบัสนุนตวัแทนชุมชนเขา้
รว่มการแขง่ขนักีฬากบัหน่วยงานอืน่โดยมีรายละเอยีด เชน่ 
คา่ใชจ้า่ยส าหรบัผูค้วบคมุนกักีฬา คา่ใชจ้า่ยในการฝึกซ้อม คา่สมคัร
รว่มการแขง่ขนั คา่ชุดกีฬาและคา่อปุกรณ์กีฬาของผูค้วบคมุหรือผู้
ฝึกสอนและนกักีฬา 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  แผนงาน
การศกึษา ล าดบัที ่2  หน้าที ่186 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 140,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 140,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 140,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

จดังานฉลองวนัแหง่ชยัชนะของทา้วสุรนารี จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานฉลองวนัแหง่ชยัชนะ
ทา้วสรุนารี มีรายละเอียด เชน่ คา่เครือ่งบวงสรวง คา่น ้าดืม่  ฯลฯ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นสง่เสรมิศาสนาและวฒันธรรม  
แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่3  หน้าที ่212 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

            

    
จดังานประเพณีวนัสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนั
สงกรานต์ มรีายละเอยีด เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการคา่วสัดุ
อปุกรณ์  คา่เงนิรางวลัการแขง่ขนั คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่  
คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง ฯลฯ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นสง่เสรมิศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศกึษา ล าดบัที ่2 หน้าที ่212 
 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

            

    
จดังานวนัลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการจดังานวนัลอย
กระทง  มรีายละเอยีด เชน่ คา่อปุกรณ์ในการจดังานคา่จดัท าป้าย
โครงการ คา่เครือ่งดืม่น ้าแข็ง คา่เครือ่งเสยีง ฯลฯ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการ
แขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์ที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นสง่เสรมิศาสนาและวฒันธรรม 
แผนงานการศกึษา  ล าดบัที ่5 หน้าที ่213 (หน่วยงาน : กอง
การศกึษา) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 1,649,640 บาท 

  
  

งบบุคลากร รวม 1,142,640 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,142,640 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 620,640 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานเทศบาลในกองชา่งพรอ้มท ัง้เงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนตามต าแหน่ง  จ านวน 2 อตัรา  จ านวน 12 เดอืน 
ตามกรอบแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมต าแหน่ง
วา่ง  ท ัง้น้ีใหจ้า่ยตามค าส ั่งเลือ่นข ัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดบัของพนกังาน
เทศบาล  ดงัน้ี 
  -  ผูอ้ านวยการกองชา่ง       จ านวน  1  อตัรา 
  -  นายชา่งโยธา                 จ านวน  1  อตัรา 
  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานเทศบาลทีไ่ดร้บัเงนิ
ประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฏหมาย จ านวน 1 อตัรา 
จ านวน 12 เดอืน ดงัน้ี 
    -  ผูอ้ านวยการกองชา่ง      จ านวน  1  อตัรา 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานจา้งท ั่วไปทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น
กองชา่ง จ านวน 4  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  ดงัน้ี 
  -  คนงาน          จ านวน  4  อตัรา    (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชีพช ั่วคราวส าหรบัพนกังานจา้งของ
เทศบาลทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นกอง
ชา่ง  จ านวน  4  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  ดงัน้ี 
  -  คนงาน          จ านวน  4  อตัรา    (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

          

  
งบด าเนินงาน รวม 507,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 107,000 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรือคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศง 2560 
 -  ปฎบิตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว
85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาลตามสทิธทิีก่ฎหมาย
ก าหนด   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล และ
ลูกจา้งประจ า   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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คา่ใชส้อย รวม 200,000 บาท 

  
   

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 70,000 บาท 

  

      

  1.  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหแ้กผู่ร้บัจา้งท าอยา่งใดอยา่งหนึ่ง
ซึง่มไิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ทีด่นิหรือ
สิง่กอ่สรา้ง เชน่ คา่ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ คา่จา้งเหมาสูบ
น ้า คา่จา้ง แบกหาม สมัภาระ คา่ระวางรถบรรทุก ฯลฯ หรือคา่จา้ง
ซอ่มแซมทรพัย์สนิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรือจา้งเหมา จดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ รวมถงึการจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมาบรกิาร
อืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหน้าทีข่องกองชา่ง ต ัง้ไว้  40,000  บาท 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 2.  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ใหแ้กส่ว่น
ราชการ รฐัวสิาหกจิ หรืองานอืน่ๆ ทีค่ดิคา่ธรรมเนียมในการ
ใหบ้รกิาร เชน่ งานรงัวดัทีด่นิสาธารณะฯ งานตรวจสอบ
วเิคราะห์ รวมถงึงานจา้งเหมาแรงงานหรือจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ต ัง้
ไว้  30,000 บาท   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

           

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถยนต์ ณ ทา่อากาศยาน 
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิได้
ตามระเบยีบฯ   
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555  และแกไ้ข
เพิม่เตมิถงึฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2559 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557   
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  1  คา่บ ารุงรกัษาซอ่มแซมครุภณัฑ์ 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ รถอี
แตน๋ เครือ่งคอมพวิเตอร์ ตูเ้อกสาร โตะ๊และครุภณัฑ์อืน่ๆทีช่ ารุด
เสยีหายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกองชา่งใหส้ามารถใชง้านไดด้ีอยู่
เสมอ  ต ัง้ไว้  50,000  บาท   (หน่วยงาน : กองชา่ง)    
2  คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมสิง่กอ่สรา้ง  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง เชน่ อาคารสิง่ปลูก
สรา้งตา่งๆ หรือสิง่กอ่สรา้งในพื้นทีข่องถนน ตรอก ซอย ในเขต
เทศบาล  ต ัง้ไว้  50,000 บาท  (หน่วยงาน : กองชา่ง)  

      

           

   
คา่วสัด ุ รวม 200,000 บาท 

  
   

วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไม้
บรรทดั ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 100,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามนัทางไม ้ 
ทนิเนอร์ สี แปรงทาส ี ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู เทป
บนัทกึขอ้มลู หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบัเครือ่งพมิพ์
คอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

  
   

วสัดอุืน่ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ๆ  เชน่  มเิตอร์น ้า ไฟฟ้า ตะแกรงกนั
สวะ หวัเชือ่มแกส๊  หวัวาล์วเปิด-ปิดแกส๊ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

         

 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 4,620,000 บาท 

  
  

งบลงทุน รวม 4,620,000 บาท 

  
   

คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 4,620,000 บาท 

  
   

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  

    
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.ถนนหลงัฝายน ้าลน้  ชุมชนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งเหนือ  หมูท่ี ่15 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  รายละเอยีด 
ชว่งที ่1 
 - กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้งเฉลีย่ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 15. 
00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีด่ าเนินการเทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 150.00 ตร.ม. 
ชว่งที ่2 
- กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 27. 
00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีด่ าเนินการเทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 162.00 ตร.ม. 
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน  แผนงานอดุสาหกรรมและ
การโยธา  ล าดบัที ่53 หน้า 209   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

            

    
โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15 ชุมชน
สระแทด หมูท่ี ่11 

จ านวน 720,000 บาท 

  

      

  รายละเอยีด 
 - กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ขนาด  0.60 เมตร พรอ้มบอ่
พกั คสล. จ านวน 20 บอ่ รวมความยาวประมาณ 175.00 เมตร 
 - กอ่สรา้งถนน คสล.ทบัหลงัทอ่ระบายน ้าขนาดกวา้ง
เฉลีย่ 1.30 เมตร หรือมพีื้นทีด่ าเนินการเทคอนกรีตไมน้่อย
กวา่ 202.00 ตร.ม. 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน  แผนงานอดุสาหกรรมและ
การโยธา  ล าดบัที ่30 หน้า 203   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/4 (ขา้งบา้นนางอุทยั  
สงิห์พล - บา้นนายสวุรรณ  เกดิมะเรงิ) ชุมชนโนนพมิาน  หมูท่ี ่12 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  รายละเอียด 
 - กอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยูพรอ้มฝาปิด คสล. ขนาดกวา้ง
เฉลีย่ 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.625-0.70 เมตร ยาวประมาณ 64.00 เมตร 
 - กอ่สรา้งทอ่ลอด คสล. ขนาด  0.30 เมตร จ านวน 3 จุด 
 - ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน  แผนงานอดุสาหกรรมและการ
โยธา  ล าดบัที ่47 หน้า 208   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

            

    
โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณประโยชน์ (ขา้งบอ่บ าบดัเทศบาล) ชุมชน
ส าโรงตะวนัออก หมูท่ี ่1 

จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  รายละเอียด 
 - ด าเนินการขดุลอกดนิตะกอน/วชัพืช ล าเหมือง ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4.00-
5.00 เมตร ยาวประมาณ 270.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50-1.00 เมตร หรือคดิ
เป็นปรมิาณดนิทีขุ่ดลอกไมน้่อยกวา่ 2,000 ลบ.ม. พรอ้มปรบัแตข่อบคนัดนิ 
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน  แผนงานอดุสาหกรรมและการ
โยธา  ล าดบัที ่10 หน้า 197   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

            

    
โครงการซอ่มแซมผวิจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 17 ชุมขนตลาดแค
ตะวนัออกฝั่งเหนือ  หมูท่ี ่15 

จ านวน 450,000 บาท 

  

      

  รายละเอียด 
 - ร้ือ/กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนทีด่ าเนินการ 
ซอ่มแซมผวิจราจร คสล. ไมน้่อยกวา่ 600 ตร.ม. 
- ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน  แผนงานอดุสาหกรรมและการ
โยธา  ล าดบัที ่49 หน้า 208   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

            

    
โครงการซอ่มแซมผวิจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลียบล าเหมือง) 
ชุมชนส าโรงตะวนัออก หมูท่ี ่1 

จ านวน 1,950,000 บาท 

  

      

  รายละเอียด 
 - ร้ือ/กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้งเฉลีย่ 4.00-5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 550.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนทีด่ าเนินการ
ซอ่มแซมผวิจราจร คสล.  ไมน้่อยกวา่ 2,600 ตร.ม. 
 -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา  ล าดบัที ่1 หน้า 195   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
 

      

  
    

โครงการปรบัปรุงถนน และกอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 6 
(ขา้ง รพ.สต.ตลาดแค) 

จ านวน 1,000,000 บาท 

  

      

  รายละเอียด 
 - ยกระดบั/กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้งเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 60.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ มีพ้ืนทีเ่ทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 300.00 ตร.ม. พรอ้มทางเชือ่มถนนมติรภาพ 
- กอ่สรา้งรางระบายน ้ารูปตวัยพูรอ้มฝาปิด คสล. ขนาดกวา้ง
เฉลีย่ 0.40 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.625-0.80 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร 

 - กอ่สรา้งทอ่ลอด คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จ านวน 5 จุด   

 -  ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา  ล าดบัที ่54 หน้า 210   (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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แผนงานการพาณิชย์ 

  
 

งานตลาดสด รวม 315,000 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 315,000 บาท 

  
   

คา่วสัด ุ รวม 25,000 บาท 

  
   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 20,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ เข็มขดัรดั
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า  ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
วสัดอุืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ เชน่ มเิตอร์
น ้า ไฟฟ้า ตะแกรงกนัสวะ  มาตรวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 

      

           

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท 

  
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 290,000 บาท 

  

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าอาคารตลาดสดและอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม   
ต ัง้ไว้  160,000 บาท  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของอาคารสบูน ้าเสยีและการ
ด าเนินงานดา้นการบ าบดัน ้าเสยีทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกอง
สาธารณสขุและสิง่แวดล้อม  ต ัง้ไว้  120,000 บาท 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม) 
3. คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย  ส าหรบัคา่ไฟฟ้าคา้งจา่ยและคา่
กระแสไฟฟ้าสาธารณะสว่นทีเ่กนิสทิธขิององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ต ัง้ไว้  10,000 บาท 
   (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

     

   

แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 11,782,805 บาท 

  
  

งบกลาง รวม 11,782,805 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 11,782,805 บาท 

  
   

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ จ านวน 959,335 บาท 

  

      

   - เพือ่ช าระหน้ีเงนิตน้ใหก้บัส านกังานกองทุนพฒันาเมอืงในภมูภิาค
ธนาคารออมสนิตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่8/2550  ลงวนัที ่21
พฤศจกิายน 2550  เพือ่กอ่สรา้งทางขนานพรอ้มระบบระบายน ้า 
      -  งวดที ่20 เดอืนมกราคม   2563 เป็นเงนิ 152,677.00 บาท 
      -  งวดที ่21 เดอืนกรกฎาคม 2563 เป็นเงนิ 152,677.00 บาท   
 - ช าระหน้ีเงนิตน้ใหก้บัส านกังานเงนิทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาลตาม 
     - สญัญาเลขที ่ 884/42/2554 ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์2554 
เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล.และปรบัปรุงผจิราจร รวม 5 โครงการ  
จ านวนเงนิ 322,364.13 บาท 
      - ตามสญัญาเลขที ่1623/66/2559  ลงวนัที ่28 เมษายน 2559 
เพือ่จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกเททา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลกิ พรอ้มกระเชา้
ซอ่มไฟฟ้า  จ านวนเงนิ  331,615.26 บาท 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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คา่ช าระดอกเบีย้ จ านวน 206,389 บาท 

  

      

   - เพือ่ช าระดอกเบีย้ใหก้บัส านกังานกองทุนพฒันาเมอืงใน
ภมูภิาค ธนาคารออมสนิตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่8/2550  ลงวนัที ่21
พฤศจกิายน  2550 
     -  งวดที ่20  เดอืนมกราคม  2563 เป็นเงนิ  30,667.97  บาท 
     -  งวดที ่21 เดอืนกรกฎาคม 2563 เป็นเงนิ  25,386.53  บาท 
 - ช าระดอกเบีย้ใหก้บัส านกังานเงนิทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาลตาม    
     - สญัญาเลขที ่884/42/2554  ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ์2554 
จ านวนเงนิ 74,103.09 บาท   
    -  ตามสญัญาเลขที ่1623/66/2559 ลงวนัที ่28 เมษายน 2559 
จ านวนเงนิ  76,229.68 บาท  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 241,835 บาท 

  

      

  1.  เพือ่จา่ยสมทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้กพ่นกังานจ้างตามภารกจิ
และพนกังานจา้งท ั่วไป  ต ัง้ไว้  200,000  บาท  
 - ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533แกไ้ขเพิม่เตมิ
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542  และกฎกระทรวงออกตามพระราช บญัญตัิ
ประกนัสงัคมดงักลา่ว  โดยค านวณต ัง้จา่ยสมทบในอตัรารอ้ย
ละ 5 ของคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
หนงัสอืส านกังานก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/
ว 9ลงวนัที2่2มกราคม  2557และหนงัสือส านกังานก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81  ลง
วนัที ่10 กรกฎาคม 2557(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 
2.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งตามภารกจิ
(บคุลากรสนบัสนุนการสอน) ในโรงเรียน รอ้ยละ 10 (หกัจาก
คา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) ต ัง้ไว้ 17,835 บาท 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวนัที ่4 กรกฏาคม 2560 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)   (**เงนิอดุหนุน**) 
 
3.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งท ั่วไป ในโรงเรียน 
รอ้ยละ 10 (หกัจากคา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) ต ัง้
ไว้ 12,000 บาท - ปฏบิตัติามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 กรกฏาคม 
2560 (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (**เงนิอดุหนุน**) 
 
4.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกนัสงัคมของพนกังานจา้งท ั่วไป(ผูด้แูล
เด็ก)  ในศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ รอ้ยละ 10 (หกัจากคา่ตอบแทน รอ้ย
ละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) ต ัง้ไว้ 12,000 บาท 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 กรกฏาคม 2560   
(หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (**เงนิอดุหนุน**) 

      

          
 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ านวน 16,500 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยสมทบกองทุนเงนิทดแทนใหแ้กพ่นกังานจา้งภารกจิและ
พนกังานจา้งท ั่วไป  ตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน (ฉบบัที ่2) โดย
ค านวนต ัง้จา่ยสมทบในอตัรารอ้ยละ 0.2 ของคา่จา้งโดยประมาณท ัง้ปี 
1.  ต ัง้ไว้  15,000  บาท    (หน่วยงาน : ส านกัปลดัเทศบาล) 
2.  ต ัง้ไว้    1,500  บาท    (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
- ตามหนงัสอืส ั่งการ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0808.2/ว4172 ลง
วนัที ่24 ธนัวาคม 2561  

      

           

         



         
วนัทีพ่มิพ์ : 1/8/2562  20:00:00 
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เงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา จ านวน 1,200,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา ของ
เทศบาล (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 6,000,000 บาท 

  

      

  เพือ่ใหผู้ส้งูอายุภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ไดร้บัการ
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพอยา่งท ั่วถงึ เหมาะสม เป็นธรรม 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ย
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2560 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 ม.ิย. 
2562  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  
พ.ศ. 2563  ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)  ยุทธศาสตร์
ที ่4ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม แผนงานงบ
กลาง  ล าดบัที ่1 หน้า 181  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
    (** ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

      

           

   
เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 1,900,000 บาท 

  

      

  เพือ่ใหค้นพกิารภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ไดร้บัการ
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพอยา่งท ั่วถงึ เหมาะสม เป็นธรรม 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ย
เบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.
2553 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2559 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 ม.ิย. 
2562  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม  แผนงานงบกลาง 
ล าดบัที ่2 หน้า 182  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
      (** ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน **) 

      

           

   
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 18,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ใหแ้ก่
ผูป่้วยเอดส์ทีแ่พทย์ไดร้บัรองและท าการวนิิจฉยัแล้ว มคีวามเป็นอยู่
อยา่งยากจนหรือถูกทอดทิง้ขาดผูอ้ปุการะดแูลไมส่ามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเองได ้
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์
เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 
 - ปฏบิตัติามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลว 28 ม.ิย. 2562 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 - ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที ่4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม  แผนงานงบกลาง  ล าดบั
ที ่3 หน้า 183  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
        (** ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 
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ส ารองจา่ย จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นทีไ่มอ่าจคาดการณ์ได้
ลว่งหน้า เชน่ อทุกภยั วาตภยั อคัคภียั  และภยัอืน่ๆทีเ่ป็นภยัสาธารณะ
หรือมคีวามจ าเป็นอืน่ใดทีม่ีความส าคญั และมไิดต้ ัง้งบประมาณเพือ่
กจิการนัน้ๆ หรือต ัง้ไวไ้มเ่พียงพอ 
- ปฏบิตัติามหนงัสือดว่นมากที ่มท 0808.2/ว1672 ลง
วนัที ่22 มถิุนายน 2557 (การอนุมตัใิหใ้ชเ้งนิส ารองจ่ายใหเ้ป็น
อ านาจของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2541
หมวด 2 ขอ้ 19)  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

  
    

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 218,050 บาท 

  

      

  1)เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 
และพนกังานจา้ง ทีเ่สยีชีวติระหวา่งรบัราชการ ต ัง้ไว้  65,000  บาท 
- ปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท0312/ว1095 ลง
วนัที ่27กนัยายน 2525  
 -  ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
นครราชสมีา  เรือ่งมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัพนกังานจา้ง ลง
วนัที ่25 มถิุนายน 2547  ขอ้ 72  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
 
2)เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ตามขอ้ 16 แหง่
ขอ้บงัคบัสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2541 ซึง่แกไ้ขขอ้ความ
ตามการแกไ้ขขอ้บงัคบัสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ.
2543 ก าหนดใหส้มาชกิสามญัตอ้งช าระคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทยเป็นรายปี  โดยพจิารณาจากรายรบัจรงิ ประจ าปีทีผ่า่น
มา ยกเวน้เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิอุดหนุนทุกประเภทในอตัรา
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละเศษหน่ึงสว่นหกของงบประมาณรายรบัดงักลา่ว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลตลาดแคต ัง้งบประมาณคา่บ ารุง
สนันิบาตเทศบาลฯ ไว ้ดงัน้ี  รายรบัจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
= 22,783,177.60 x 0.00167 บาท ค านวณตัง้งบประมาณจา่ยบ ารุง
สนันิบาตเทศบาลฯ  ต ัง้ไว ้38,050 บาท 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

 
3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการจราจรเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในกจิการจราจรของต ารวจตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/
ว 3203 ลงวนัที ่4 ตุลาคม 2539 โดยต ัง้จา่ยจากเงนิคา่ปรบัผูก้ระท าผดิตาม
พระราชบญัญตักิารจราจรทางบก พ.ศ.2532  ซึง่ไดร้บัการจดัสรรจรงิใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเงนิรายไดส้มทบจากเทศบาล เป็นเกณฑ์เพือ่
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามรายการตอ่ไปน้ี  เครือ่งหมายสญัญาณ
การจราจรหรืออุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการควบคมุการจราจร แผงเหล็กก ัน้
การจราจร ป้ายเครือ่งหมายจราจรสีทาถนนชนิดสะทอ้นแสงและไมส่ะทอ้น
แสง (ขาว, แดง, เหลือง, ด า)  ทนิเนอร์ส าหรบัผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ ไม้
อดัส าหรบัเขียนป้ายตา่งๆแปรงทาสี   เสาเหล็กชนิดกลมส าหรบัปกัป้าย
จราจร  เครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์ในการด าเนินงานเกีย่วกบัการป้องกนัอุบตัภิยั
บนทอ้งถนน กรวยยาง อุปกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรซึง่ประชาชน
ไดร้บัประโยชน์โดยตรง  ต ัง้ไว ้ 15,000 บาท 
(หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

 
4)เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่เทศบาล
ต าบลตลาดแค (ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ50ของคา่บรกิารสาธารณสุข ไดร้บัการ
จดัสรรจาก สปสช.)  ต ัง้ไว ้ 100,000  บาท 
-  ปฏบิตัติามหนงัสือมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.3/ว 1263 
 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2557  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 401,680 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) รอ้ยละ 2  ของประมาณรายรบัในงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี  2562 ทีไ่มร่วมเงนิรายไดป้ระเภทพนัธบตัรเงนิกู้ เงนิทีม่ผีู้
อทุศิให ้ เงนิอดุหนุนทุกประเภทตามหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว 28 ลง
วนัที ่21 กรกฎาคม 2559  และหนงัสอืส านกังานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ที ่มท 0808.5/ว 29 
ลงวนัที ่21กรกฎาคม  (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน จ านวน 42,000 บาท 

  
      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอนในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
   1. นางสาวชชัวาล   เจียนกลาง    (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 

      

           

   
เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า จ านวน 529,016 บาท 

  

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จรายเดอืนใหก้บัลูกจา้งประจ าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       1. นางวสิาขา  หาดทราย      ต ัง้ไว้   105,000  บาท 
       2. นางมยุรี     แนบกลาง      ต ัง้ไว้   147,696  บาท  
       3. นายแสวง   กระจา่งโพธิ ์   ต ัง้ไว้   276,320  บาท 
           (หน่วยงาน:ส านกัปลดั) 
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รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 1,629,432.00 1,607,500.00 1,890,000.00 
ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 20,000.00 80,000.00 80,000.00 
ค่าเช่ามาตรวัดน้้า 157,920.00 173,500.00 173,500.00 
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

1,440,000.00 1,440,000.00 1,200,000.00 

ผลประโยชน์อื่นๆจากค่าธรรมเนียม    
       ค่าธรรมเนียม 2,400.00 6,500.00 6,500.00 
       ค่าแรง 1,200.00 3,500.00 3,500.00 
รายได้จากทรัพย์สิน    
       ดอกเบี้ย 31,459.32 0.00 51,500.00 
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 23,450.00 122,000.00 115,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 3,305,861.32 3,433,000.00 3,520,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั 

งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา 
 
 

      ประมาณการรายรบัท ัง้สิน้ 3,520,000 บาท แยกเป็น 

รายได ้ เป็นเงนิ 3,520,000 บาท 

     

 
คา่จ าหน่ายน ้าจากมาตรวดัน ้า จ านวน 1,890,000 บาท 

 
คา่จ าหน่ายสิง่ของจากคลงัพสัดุ จ านวน 80,000 บาท 

 
คา่เชา่มาตรวดัน ้า จ านวน 173,500 บาท 

 
เงนิทีง่บประมาณท ั่วไปชว่ยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน 1,200,000 บาท 

 ดอกเบีย้ จ านวน 51,500 บาท 

 
ผลประโยชน์อืน่ รวม 10,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียม จ านวน 6,500 บาท 

  
คา่แรง จ านวน 3,500 บาท 

 
รายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 115,000 บาท 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

หมวดรายได้ 
จ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

งบบุคลากร 892,420.00 1,373,000.00 1,408,040.00 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 513,000.00 973,560.00 1,008,600.00 
   หมวดค่าจ้างชั่วคราว 379,420.00 399,440.00 399,440.00 
งบด าเนินงาน 1,927,752.38 1,984,000.00 1,996,000.00 
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 992,471.37 1,036,000.00 1,048,000.00 
   หมวดค่าสาธารณูปโภค 935,280.01 948,000.00 948,000.00 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน - - 43,100.00 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 43,100.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   หมวดรายจ่ายอื่น - - - 
   หมวดรายจ่ายจากก้าไรสุทธิ - - - 
งบกลาง 65,548.00 76,000.00 72,860.00 
   ประกันสังคม 17,804.00 21,000.00 23,000.00 
   เงินสมทบ (กบท.) 47,744.00 55,000.00 49,860.00 
   เงินช่วยเหลือค่าท้าศพ - - - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,885,720.38 3,433,000.00 3,520,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,408,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจา) รวม 1,408,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จานวน 763,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนตาม
ตาแหน่ง จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3
 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) รวมตาแหน่งว่าง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ดังนี้
  -  ผู้อานวยการกองประปา     จานวน   1   อัตรา
  -  นักวิชาการเงินและบัญชี     จานวน   1   อัตรา
 (หน่วยงาน : กองการประปา)

เงินประจาตาแหน่ง จานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจา
ตาแหน่งตามระเบียบกฎหมาย
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
   -  ผู้อานวยการกองการประปา  จานวน  1  ตาแหน่ง
(หน่วยงาน : กองการประปา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานกองการประปาและเงิน
ปรับปรุงค่าจ้าง  จานวน 1 อัตรา  จานวน  12  เดือน ดังนี้
  -  พนักงานผลิตน้าประปา    จานวน  1  อัตรา
  (หน่วยงาน : กองการประปา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จานวน 369,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่
ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา  จานวน  3  อัตรา  จานวน  12  เดือน  ดัง
นี้
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จานวน  1  อัตรา
  -  พนักงานจดมาตรวัดน้า                     จานวน  1  อัตรา
  -  คนงาน                                           จานวน  1  อัตรา
(หน่วยงาน : กองการประปา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลตลาดแค

อาเภอ โนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 30,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ในกองการประปา  จานวน  3 อัตรา จานวน  12  เดือน  ดังนี้
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จานวน  1  อัตรา
  -  พนักงานจดมาตรวัดน้า                     จานวน  1  อัตรา
  -  คนงาน                                           จานวน  1  อัตรา
(หน่วยงาน : กองการประปา)

งบดาเนินงาน  เป็นเงิน 1,996,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการประปาที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   (หน่วยงาน : กองการประปา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการ
ประปา  (หน่วยงาน : กองการประปา)

ค่าใช้สอย รวม 211,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผู้รับจ้างทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิ
ไช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่า
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จัดทาแผ่นพับ จัดทาจดหมายข่าว ค่าจ้างเหมา
สูบน้า ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมารถบรรทุก รถแม็คโคหรือ
ค่าจ้างเหมาทาทรัพย์สินที่จาเป็นในการปฏิบัติงานหรือค่าจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอานาจหน้าที่
ในกองการประปา  ตั้งไว้ 32,000 บาท (หน่วยงาน : กองการประปา) 
2. โครงการจ้างเหมาพนักงานควบคุมดูแลระบบการผลิตและการจ่ายน้า
ประปา     
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการจ้างเหมาพนักงานควบคุมดูแลระบบการ
ผลิตและการจ่ายน้าประปา ตั้งไว้ 108,000 บาท  (หน่วยงาน : กองการ
ประปา)
 3.เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่คิดค่าธรรมเนียมในการบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมบริการ
ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบน้าประปาและค่าจ้างเหมาแรงงานหรือจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ  ตั้งไว้ 10,000  บาท  (หน่วยงาน : กองการประปา)       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่่่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่่น ๆ รวม 21,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถยนต์ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ในกองการประปา (หน่วยงาน : กองการประปา) 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2559
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  



ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทรัพย์สินอื่นๆที่ชารุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่นคอมพิวเตอร์ ปรินท์
เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการประปา (หน่วยงาน : กองการประปา)

ค่าวัสดุ รวม 796,000 บาท
วัสดุสานักงาน จานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองการประปา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  ฯลฯ
(หน่วยงาน : กองการประปา)  

วัสดุก่อสร้าง จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทางไม้ 
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี  ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการประปา)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ
(หน่วยงาน : กองการประปา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุด
ทดสอบค่าคลอรีน น้ายาตรวจวัดค่าคลอรีน น้ายาตรวจค่า PHและชุด
ทดสอบค่าคลอรีน+PH ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการประปา)

วัสดุอื่น จานวน 717,000 บาท
1  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้าที่ใช้ในกิจการประปา
    ตั้งไว้   25,000   บาท 
2  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในระบบการ 
    ผลิตน้าประปา    ตั้งไว้  500,000  บาท
3  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กรวด หิน ทราย เพื่อใช้ในระบบการ
    ผลิตน้าประปา  ตั้งไว้  75,000  บาท    
4  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ประปาที่เป็นกิจการใน
    อานาจหน้าที่ของกองการประปา  ตั้งไว้ 117,000 บาท 
    (หน่วยงาน : กองการประปา)



ค่าสาธารณูปโภค รวม 948,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 948,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้า โรงกรองน้า และอาคารอื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา
(หน่วยงาน : กองการประปา)

งบลงทุน  เป็นเงิน 43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,100 บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก.
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก็บเอกสารชนิดเหล็ก 2 บานเปิด มอก.จานวน 2
 หลังๆละ 5,500 บาท 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานการ
พาณิชย์ ครุภัณฑ์สานักงาน ลาดับที่ 1 หน้า 135 (หน่วยงาน : กองการ
ประปา)

ครุภัณฑ์การเกษตร จานวน 32,100 บาท
จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) อัตรา
การสูบน้าไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4
 นิ้ว (100 มิลลิเมตร  สูบน้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กาหนดส่งน้าได้สูง
ไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบด้วยของ
เครื่องสูบน้าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
 -  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แผนงานการ
พาณิชย์ ครุภัณฑ์ทางการเกษตร ลาดับที่ 2 หน้า 135  
(หน่วยงาน : กองการประปา)

งบกลาง  เป็นเงิน 72,860 บาท
งบกลาง รวม 72,860 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีในอัตรา ร้อยละ 0.2ของค่า
จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 - ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(หน่วยงาน :กองการประปา)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ลูกจ้างกองการประปา
 - ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จานวน 49,860 บาท
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ
.ท.) ของกองการประปา
 - ปฏิบัติตามหนังสือ สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 41 ลว.13 กันยายน 2553
- ปฏิบัติตามหนังสือ สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลว.21 กรกฏาคม 2559


