เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลตลาดแค
บัดนี้ถงึ เวลาทีค
่ ณะผู้บริหารของเทศบาลตาบลตลาดแค จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภา
เทศบาลตาบลตลาดแคอีกครัง้ หนึ่ง ฉะนัน
้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลตลาดแคจึงขอชี้แจงให้ทา่ นประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จานวน 51,500,345.30 บาท
1.1.2 เงินสะสม จานวน 35,368,348.01 บาท
1.1.3 เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน 12,723,067.26 บาท
1.1.4 รายการทีไ่ ด้กน
ั เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการทีไ่ ด้กน
ั เงินไว้โดยยังไม่ได้กอ
่ หนี้ผูกพัน จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.2 เงินกูค
้ งค้าง จานวน 6,887,294.80 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จานวน 44,024,906.15 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษี อากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
หมวดรายได้จากสาธารณู ปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษี จดั สรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,011,675.77
347,183.00
676,607.50
0.00
29,422.50
4,300.00
16,167,575.38
25,788,142.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,293,388.38
17,079,960.46
6,175,952.50
241,250.00
0.00
1,180,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 243,969.25 บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน 32,970,551.34 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน
่
งบเงินอุดหนุน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

(4) รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินอุดหนุนทีร่ ฐั บาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์ จานวน 179,069.25 บาท
(5) รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินสะสม จานวน 255,000.00 บาท
(6) รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินทุนสารองเงินสะสม 0.00 บาท
(7) รายจ่ายทีจ่ า่ ยจากเงินกู้ 0.00 บาท
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3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการประปา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562
รายรับจริง
รายจ่ายจริง
กาไรสะสม
เงินสะสม
ทุนสารองเงินสะสม
กูเ้ งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน
่ ๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
เงินฝากธนาคาร
ทรัพย์รบ
ั จานา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,509,602.67
1,604,072.87
905,529.80
3,890,892.79
1,764,099.76
0.00
0.00
5,220,905.48
0.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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

55,459.20

140,000.00

124,000.00

0.00

25,000.00

20,000.00

1,924,346.96

2,059,500.00

2,039,500.00

20,858,830.64

17,947,500.00

18,047,500.00

20,858,830.64

17,947,500.00

18,047,500.00

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน
้ 54,2800,000 บาท แยกเป็ น
รายได้จดั เก็บเอง
หมวดภาษี อากร
ภาษี ทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้าง
ภาษี ป้าย
หมวดค่าธรรมเนี ยม ค่าปรับ และใบอนุ ญาต
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับทะเบียนพาณิชย์
ค่าธรรมเนียมอืน
่ ๆ
ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
ค่าปรับผูก
้ ระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอืน
่ ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิง่ ปฏิกลู หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตัง้ สถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส
่ ะสมอาหารในครัว หรือพื้นทีใ่ ด
่
ซึงมีพื้นทีเ่ กิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตจาหน่ ายสินค้าในทีห
่ รือทางสาธารณะ
ค่าใบอนุญาตให้ตง้ ั ตลาดเอกชน
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร
ค่าใบอนุญาตเกีย่ วกับการโฆษณาโดยใช้เครือ
่ งขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอืน
่ ๆ
หมวดรายได้จากทรัพย์สน
ิ
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
ดอกเบี้ย
รายได้จากทรัพย์สน
ิ อืน
่ ๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ ให้
ค่าจาหน่ ายแบบพิมพ์และคาร้อง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สน
ิ

รวม
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

698,500
308,500
390,000
456,000
10,000
285,000
2,000
1,500
500
5,000
90,000
500
500
10,000
5,000
10,000
22,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน

500
2,000
2,500
500
2,500
741,000
434,000
305,000
2,000
124,000
3,000
1,000
120,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
จานวน
จานวน
จานวน

18,047,500
100,000
13,700,000
1,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้ที่รฐั บาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดภาษี จดั สรร
ภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ
่ น
ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

ภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ภาษี สรรพสามิต
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตก
ิ รรมตามประมวลกฎหมายทีด
่ น
ิ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

100,000
2,000,000
27,500
50,000
420,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้ที่รฐั บาลอุดหนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ
่ ละภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าทีถา่ ยโอน
2. งินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
3. ค่าอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
5. ค่าอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
6. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
7. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
่
8. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
่
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
9. เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน
้ นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน
ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
10. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจา)
11. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสาหรับข้าราชการครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก
พนักงานจ้างผูด
้ แ
ู ลเด็ก )
12. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ ารหรือ
ทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
13. เงินอุดหนุนสาหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
แก่ผด
ู้ อ
้ ยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์)
14. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผส
ู้ งุ อายุ
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการสงเคราะห่เบี้ยยังขีพผูส
้ งู อายุ)
15.เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
16. เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลือ
่ นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนขั บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
17. เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริดา้ น
สาธารณสุข
18. เงินอุดหนุนเพือ
่ สนับสนุนค่าป่ วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิน
่

รวม

34,193,000 บาท

จานวน
จานวน

11,463,772 บาท
79,240 บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

53,654
137,200
1,316,430
2,748,000
264,000
45,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

1,083,947 บาท

จานวน

8,386,987 บาท

จานวน

327,000 บาท

จานวน

1,900,000 บาท

จานวน

18,000 บาท

จานวน

6,000,000 บาท

จานวน

3,000 บาท

จานวน

22,770 บาท

จานวน

200,000 บาท

จานวน

144,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 54,280,000 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
8,100,820 บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
6,604,920 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,624,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
695,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 331,200 บาท
2. รองงนายกเทศมนตรี จานวน 2 คน เดือนละ 15,180 บาทต่อคน
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 364,320 บาท
- ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอืน
่ ของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557ใช้เกณฑ์รายได้รบั จริงของปี งบประมาณ 2561 ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็ นฐานกาหนด
อัตรา เงินเดือน รายได้รบั จริง
ปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้เกิน 1025 ล้าน) (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน
เป็ นเงิน 72,000 บาท
- ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอืน
่ ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557ใช้เกณฑ์รายได้ รับจริงของปี งบประมาณ 2561ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็ นฐานกาหนดอัตรา
เงินเดือน รายได้รบั จริงปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้
เกิน 10-25 ล้าน)(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

120,000

บาท
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
เดือนละ 4,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 48,000 บาท
2. รองนายกเทศมนตรี 2 คน เดือนละ 3,000 บาท ต่อคน
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 72,000 บาท
- ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอืน
่ ของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 ใช้เกณฑ์รายได้รบ
ั จริงของปี งบประมาณ 2561 ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็ นฐานกาหนดอัตรา
เงินเดือน รายได้รบั จริงปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้
เกิน 10-25 ล้าน) (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
1) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี
เดือนละ 9,660 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 115,920 บาท
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,900 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 82,800 บาท
ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอืน
่ ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี
ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557ใช้เกณฑ์รายได้ รับจริงของปี งบประมาณ 2561 ไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทเป็ นฐานกาหนด
อัตราเงินเดือน รายได้รบั จริง 2561 = 22,783,177.60 บาท
(รายได้เกิน 10-25 ล้าน) (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
1) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 15,180 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 182,160 บาท
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล
เดือนละ 12,420 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 149,040 บาท
3) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน
เดือนละ 9,660 บาท/ต่อคน/ต่อเดือน
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 1,159,200 บาทตามบัญชีอตั ราเงินเดือน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
่ ของนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ทีป
่ รึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิม
่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557ใช้เกณฑ์
รายได้ รับจริงของปี งบประมาณ 2561ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และ
เงินอุดหนุนทุกประเภทเป็ นฐานกาหนดอัตราเงินเดือน รายได้รบ
ั จริง
ปี 2561 = 22,783,177.60 บาท (รายได้เกิน 10-25 ล้าน)
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

120,000

บาท

จานวน

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท
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เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสานักปลัดเทศบาล
พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง จานวน 8 อัตรา
จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
รวมตาแหน่ งว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับ
ของพนักงานเทศบาล
- ปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
- รองปลัดเทศบาล
จานวน 2 อัตรา
- หัวหน้าสานักปลัด จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จานวน 1 อัตรา
- พนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

รวม
จานวน

3,980,280

บาท
2,940,600 บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ พิเศษประจาตาแหน่ งของพนักงาน
เทศบาล จานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน : สานักปลัด)

จานวน

84,000

บาท

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั เงิน
ประจาตาแหน่ ง จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท
- รองปลัดเทศบาล
จานวน 2 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

210,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาทีป
่ ฏิบตั งิ านใน สานักปลัด
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- นักการ
จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

466,260

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดสานักปลัด จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
- ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- คนงาน
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

238,080

บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างใน
หน่ วยงานสังกัดสานักปลัด จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
- ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- คนงาน
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

41,340

บาท
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งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ดังนี้
1) ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินยั ข้าราชการส่วนท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินยั ซึง่ ทาหน้าที่
สอบสวนข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ผูก
้ ระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สอบสวนวินยั ข้าราชการ พ.ศ.2536 ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
(หน่ วยงาน : สานักปลัด)
2) ค่าตอบแทนกรรมการผูอ
้ า่ น ตรวจ และประเมินผลงาน ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลไห้ได้รบ
ั เงินเพิม
่ สาหรับตาแหน่ ง
ทีม
่ เี หตุพเิ ศษค่ารางวัลกรรมการและเจ้าหน้าทีส
่ อบแข่งขัน
เพือ
่ จ่ายเป็ นรางวัลให้ผท
ู้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีใ่ นการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตาม
อัตรา และหลักเกณฑ์ทก
ี่ ระทรวงการคลังกาหนด ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
(หน่ วยงาน : สานักปลัด)
3) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ตามทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการกาหนดราคา
กลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ ตัง้ ไว้10,000 บาท (หน่ วยงาน : สานักปลัด)

บาท
224,600 บาท
25,000 บาท

1,395,100

ค่าเบีย้ ประชุม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเบีย้ ประชุมให้กบั กรรมการสภาเทศบาล
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฎหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

126,600

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

58,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าทรัพย์สน
ิ เช่นค่าเช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
- ปฎิบตั ต
ิ ามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค. 61
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือ, หรือเข้าปกหนังสือ
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแนวเขตทีด
่ น
ิ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่า พรบ., ค่าเบีย้ ประกัน ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดีตามคา
พิพากษาค่าติดตัง้ ไฟฟ้ า ค่าติดตัง้ ประปา ค่าติดตัง้ โทรศัพท์ ค่าติดตัง้
เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆ รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ มิใช่เป็ นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้างใดและการจ้างเหมาจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
3) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดทาประกันภัยรถราชการของเทศบาลตาบลตลาด
แค ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
- ถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2663
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
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รวม

595,000

บาท

จานวน

95,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
1) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม
่ า
ตรวจงาน นิเทศก์งาน เยีย่ มชม หรือมาศึกษาดูงานพร้อมเจ้าหน้าทีท
่ ี่
เกีย่ วข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการรับรองรวมทัง้ ค่าบริการและ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปี ทีล่ ่วงมาไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินสะสม เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีม
่ ผ
ี อ
ู้ ท
ุ ศ
ิ
ให้ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบ
ั แต่งตัง้ ตามกฎหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วเนื่องกับการรับรองรวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
่
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 252 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2553
3) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี
เช่น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจัดซื้อเครือ
่ งไทยธรรม ค่าพวงมาลา
ธูปเทียนและดอกไม้ ค่าวัสดุทใี่ ช้ในการจัดงาน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ รวมถึงในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออานวย
ความสะดวกให้กบั ประชาชนเพือ
่ มาร่วมงานรัฐพิธีตา่ งๆอาทิ เช่น
วันปิ ยะมหาราช และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0310.4/
ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
(หน่ วยงาน : สานักปลัด)

50,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการทัง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน เบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนา ของคณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง หรือบุคคลทีน
่ ายกเทศมนตรีมค
ี าสั่งให้
เดินทางไปราชการ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
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จานวน

50,000

บาท

โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการจัดงานวันเทศบาลและ
กิจกรรมต่างๆ เช่นค่าใช้จา่ ยค่าจัดซื้อเครือ
่ งไทยธรรม ค่าปัจจัยถวาย
พระค่าจัดหาภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ธูปเทียนและดอกไม้ ค่าวัสดุที่
ใช้ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ รวมถึงในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนเพือ
่
มาร่วมกิจกรรม
- ปฏิบตั ต
ิ ามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 7 หน้า 154 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

10,000

บาท

โครงการรักน้า รักป่ า รักแผ่นดิน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการรักน้า รักป่ า รักแผ่นดิน
โดยมีคา่ ใช่จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าจัดทาเอกสาร ค่าจัดทาสือ่ เผยแพร่ขอ
้ มูล ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 1 หน้า 187 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

โครงการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยตามโครงการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล ตามคณะกรรมการการเลือกตัง้ กาหนด (กรณี
ครบวาระ) เช่นการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การให้ขอ
้ มูลข่าวสาร
แก่ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีก
่ ารมีสว่ นร่วมทางการเมือง
วัสดุอุปกรณ์ ในการเลือกตัง้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการ
เลือกตัง้ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 2 หน้า 153 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

300,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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เงินส่งคืนกองทุนทดแทนผูป
้ ระสบภัยกรณี รถขององค์กรปกครองส่วน
จานวน
ท้องถิน
่ ก่อให้เกิดความเสียหาย
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินส่งคืนกองทุนทดแทนผูป
้ ระสบภัยกรณี รถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ ก่อให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลง
วันที่ 16 มีนาคม 2554 เรือ
่ งการส่งเงินคืนกองทุนทดแทน
ผูป
้ ระสบภัย กรณี รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ก่อให้เกิดความ
เสียหาย(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

10,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
1) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์และทรัพย์สน
ิ ต่างๆ ที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักปลัดทีช
่ ารุดเสียหายเสือ่ มสภาพ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณี เป็ นการจ้างเหมาทัง้ ค่าสิง่ ของและ
ค่าแรงงาน ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมและการบารุงรักษายานพาหนะของ ทาง
ราชการ ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักปลัด ตัง้ ไว้ 40,000บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีม
่ ท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

60,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ (หน่ วยงาน : สานักปลัด)

รวม
จานวน

285,000

บาท
40,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทน
ี่ อน ฯลฯ (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

30,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ น้ามันทางไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ
(หน่ วยงาน : สานักปลัด)

จานวน

140,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : สานักปลัด)

จานวน

30,000

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสาหรับภายในสานักงานเทศบาลและ
อาคารอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักปลัดเทศบาล
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

รวม
จานวน

290,500

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับติดต่อราชการภายในประเทศ
ระหว่างประเทศของเทศบาลตาบลตลาดแค (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

15,000

บาท

ค่าบริการไปรษณี ย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าธนาณัตค
ิ า่
โทรเลข ค่าธรรมเนียมส่งเงินธนาณัติ ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรสาร ค่าสือ่ สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) รายเดือน รวมถึงอินเตอร์เน็ต
้ เกีย่ วกับการใช้บริการดังกล่าวของ
การ์ด และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
เทศบาลตาบลตลาดแค (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

15,500

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
คูลเลอร์สแตนเลส (ต้มน้าร้อน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซ็้อคูเลอร์สแตนเลส (ต้มน้าร้อน) จานวน 1 ตัว สาร
หับใช้ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 9 หน้า 225 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

รวม
รวม

50,800

จานวน

9,800

บาท

จานวน

5,000

บาท

เครือ
่ งบันทึกเสียง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งบันทึกเสียง จานวน 1 เครือ
่ ง สาหรับใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 14 หน้า 225 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

บาท

บาท
240,000 บาท

บาท
50,800 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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โซฟาห้องประชุมสภาฯ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโซฟาห้องประชุมสภาฯ จานวน 1 ชุด สาหรับใช้
ในห้องประชุมเพือ
่ ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมต่างๆของเทศบาล
- คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 6 หน้า 224 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

25,000

บาท

ตูบ
้ านเลือ
่ นกระจกซ้อน

จานวน

11,000

บาท

รวม
รวม

20,000
20,000

บาท
บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

30,000

จานวน

30,000

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูบ
้ านเลือ
่ นกระจกซ้อน จานวน 2 หลังๆละ
5,500 บาท สาหรับใช้เก็บวัสดุอป
ุ กรณ์ และเอกสารต่างๆของสานัก

ปลัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 8 หน้า 225 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่
รายจ่ายอืน
่
จ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ ศึกษาวิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ ศึกษาวิจยั ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึง่ มิใช่เพือ
่ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ทด
ี่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างสารวจและประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ ฯลฯ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงานบริหาร
ทั่วไป ลาดับที่ 15 หน้า 156 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีท
่ าการปกครอง อาเภอโนนสูง (โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
ปกป้ องสถาบัน)
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนทีท
่ าการปกครองอาเภอโนนสูง (โครงการจัด
งานรัฐพิธีและปกป้ องสถาบัน)
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ อาเภอโนนสูง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ นม 1018/ว
2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพคุณภาพ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 16 หน้า 156 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

บาท
30,000 บาท
บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

งานวางแผนสถิตแ
ิ ละวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง้ ปรับปรุงเงินเดือน
ตามตาแหน่ งและอัตรา จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) รวมตาแหน่ ง
ว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือนเลือ
่ นระดับของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 อัตรา
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
จานวน 1 อัตรา
- นิตก
ิ ร ปก/ชก
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั เงิน
ประจาตาแหน่ ง จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฏหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือโครงการ
ต่างๆ ทีเ่ ทศบาลจัดทา ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมโอนทีด
่ น
ิ ตรวจสอบแนวเขต
ทีด
่ น
ิ ค่าประกันต่างๆ รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งซึง่ มิไช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภณ
ั ฑ์
หรือสิง่ ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านหรือจ้างเหมา
จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
2. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาหนังสือเผยแพร่ผลงาน รายงาน
กิจกรรมหรือวารสารของเทศบาลในการประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตัง้ ไว้ 5,000บาท
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
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รวม
รวม
รวม
จานวน

1,319,742

บาท
1,041,000 บาท
1,041,000 บาท
999,000 บาท

จานวน

42,000

รวม
รวม
จานวน

275,242

จานวน

40,000

บาท

รวม

145,000

บาท

จานวน

35,000

บาท

บาท

บาท
52,000 บาท
12,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่า
ของสมนาคุณ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการ
รับรอง รวมทัง้ ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยอืน
่
- ปฏิบ
่ ตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 252 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 (หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

โครงการจัดทาสือ่ เผยแพร่ผลงานของเทศบาล
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการจัดทาสือ
่ เผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาลโดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าจัดทาเล่มผลงานของเทศบาลตาบล
ตลาดแค
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพ
คุณภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป ลาดับที่ 18 หน้า 157
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

20,000

บาท

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ทีจ่ าเป็ นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ.
2557 (หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้างต่างๆ
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงานทีช
่ ารุด
เสียหาย เสือ่ มสภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่น เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
ปริน
๊ ท์เตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสาร ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

30,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

รวม
จานวน

78,242

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

5,000

บาท
28,242 บาท

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

40,000

บาท

รวม
รวม

3,500

จานวน

3,500

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองคลัง พร้อมทัง้ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง จานวน 5 อัตรา จานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมตาแหน่ งว่าง
ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองคลัง)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,966,000

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลได้รบั
เงินประจาตาแหน่ งตามระเบียบกฎหมาย จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองคลัง จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

108,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเก้าอีป
้ ฏิบตั งิ านสาหรับพนักงานเทศบาล
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อเก้าอีป
้ ฏิบตั งิ านสาหรับพนักงาน
เทศบาล
- คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สานักงบประมาณ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) บัญชี
ครุภณ
ั ฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป ลาดับ 18 หน้า 226
(หน่ วยงาน : กองวิชาการและแผนงาน)

บาท
3,500 บาท
บาท

บาท
1,602,000 บาท
1,602,000 บาท
1,440,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างในกอง
คลัง จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน : กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฏหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน : กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน : กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บหนังสือ ระเบียบ เทศบัญญัติ หรือโครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดทาค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนทีด
่ น
ิ ตรวจสอบแนวเขตทีด
่ น
ิ ค่า
ประกันต่างๆ รวมทัง้ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึง่ มิไช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภณ
ั ฑ์หรือ
สิง่ ก่อสร้างอย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านหรือจ้างเหมาจัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ตัง้ ไว้ 5,000บาท (หน่ วยงาน : กองคลัง)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จาเป็ นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
(หน่ วยงาน : กองคลัง)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้างต่างๆ
ทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกองคลังทีช
่ ารุดเสียหาย เสือ่ มสภาพไม่
สามารถใช้การได้ เช่น เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ปริน
๊ ท์เตอร์
เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสาร ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองคลัง)
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จานวน

12,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

364,000

จานวน

20,000

บาท

รวม

75,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท
บาท
204,000 บาท

224,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิบหนีบกระดาษ ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองคลัง)

รวม
จานวน

65,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ (หน่ วยงาน : กอง
คลัง)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์ม
สไลด์ ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองคลัง)

จานวน

25,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,004,660

จานวน

201,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ทีป
่ ฏิบตั งิ านในงาน
ป้ องกันฯ สานักปลัด พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561-2563)รวมตาแหน่ งว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้
เงินเดือน เลือ
่ นระดับของพนักงานเทศบาล ดังนี้
- นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจาทีป
่ ฏิบตั งิ านในงานป้ องกันฯ
สานักปลัด พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานวิทยุ จานวน 1 อัตรา (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

บาท
20,000 บาท

บาท
1,548,660 บาท
1,548,660 บาท
224,160 บาท

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ทีป
่ ฏิบตั งิ านในงานป้ องกันฯสานักปลัด จานวน 9 อัตรา
จานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ดังนี้
- พนักงานขับเครือ
่ งจักรกลขนาดเบา จานวน 2 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง
จานวน 5 อัตรา
- คนงาน
จานวน 1 อัตรา
- ยาม
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

1,026,840

บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทีป
่ ฏิบตั งิ านในงานป้ องกันฯสานัก
ปลัด จานวน 9 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดังนี้
- พนักงานขับเครือ
่ งจักรกลขนาดเบา จานวน 2 อัตรา
- พนักงานดับเพลิง
จานวน 5 อัตรา
- คนงาน
จานวน 1 อัตรา
- ยาม
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

96,000

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าป่ วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเ่ สียไป เพือ
่ สนับสนุน
การปฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กบั อปพร.
ทีไ่ ด้รบั คาสั่งจากผูอ
้ านวยการศูนย์ฯ ให้ปฏิบตั งิ าน
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

306,000

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิทก
ี่ ฎหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการทัง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน เบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ทีน
่ ายกเทศมนตรีมค
ี าสั่งให้ เดินทางไปราชการ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

บาท
76,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

36,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

โครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าเบีย้ เลี้ยงพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทีไ่ ด้รบั คาสั่งให้เดินทางไปปฏิบตั ิ
ราชการทีจ่ ุดบริการและศูนย์ประสานฯค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท.
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท.
0801.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ลาดับที่ 5 หน้าที่ 217 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
โครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าเบีย้ เลี้ยงพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทีไ่ ด้รบ
ั คาสั่งให้เดินทางไป
ปฏิบตั ริ าชการทีจ่ ุดบริการและศูนย์ประสานฯค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท.
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท.
0801.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ลาดับที่ 6 หน้าที่ 217 (หน่ วยงาน:สานัก
ปลัด)
โครงการฝึ กอบรมและซักซ้อมแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการฝึ กอบรมและซักซ้อมแผน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ใน
การฝึ กอบรมและ ซักซ้อมแผนฯค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าเป็ นค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ
- โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใน
การฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน ลาดับที่ 3 หน้าที่ 216 (หน่ วยงาน:สานัก
ปลัด)
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
(1) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และค่า
บารุงรักษาซ่อมแซมทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้างหรือทรัพย์สน
ิ ต่างๆ ทีอ
่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของงานป้ องกันฯ สานักปลัดทีช
่ ารุดเสียหาย
เสือ่ มสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะของงาน
ป้ องกันฯสานักปลัด ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

รวม
จานวน

110,000
10,000

บาท
บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ (หน่ วยงาน:สานัก
ปลัด)

100,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งทีอ
่ ยูใ่ นงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถบรรทุก
น้า รถดับเพลิง และรถกระเช้าฯ ทีก
่ ารซ่อมแซมนัน
้ กระทบต่อ
โครงสร้างหลัก เช่น ซ่อมเครือ
่ งยนต์ ซ่อมแชสซีฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหาร
ทั่วไป ลาดับที่ 16 หน้า 225 (หน่ วยงาน : สานักปลัด)

งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอน
ื่ ๆ เช่น วัสดุอน
ื่ ๆ ทีใ่ ช่ในงานป้ องกันฯ
ได้แก่ ตะแกรงกันสวะ หัวเชือ
่ มแก๊ส หัววาล์วเปิ ด – ปิ ดแก๊ส ท่อ
ดูด หัวฉี ด ข้อต่อ ข้อแยก ฯลฯ (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

รวม
รวม

150,000

บาท
150,000 บาท

จานวน

150,000

รวม
รวม
รวม
จานวน

40,000

จานวน

20,000

บาท

บาท
40,000 บาท
40,000 บาท
20,000 บาท

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในกองการศึกษาพร้อมทัง้
ปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) รวมตาแหน่ ง
ว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,567,500

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของข้าราชการและพนักงานเทศบาล
ทีไ่ ด้รบั เงินประจาตาแหน่ งตามระเบียบกฎหมาย จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูช
้ ว่ ยนักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา
- ผูช
้ ว่ ยนักสันทนาการ
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

373,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

454,000

จานวน

5,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฏหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน:กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทาเอกสารต่างๆ เช่นการ
เข้าเล่ม หุม
้ ปก ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
2. ค่าใช้จา่ ยโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ขา่ ว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ฯลฯ
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท (หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

บาท
1,113,500 บาท
1,113,500 บาท
698,500 บาท

บาท
บาท
48,000 บาท
53,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม
่ า
ตรวจงาน นิเทศก์งาน เยียมชม หรือมาศึกษาดูงานพร้อมเจ้าหน้าทีท
่ ี่
เกีย่ วข้อง ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของสมนาคุณ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการรับรอง รวมทัง้ ค่าบริการ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่
- ปฏิบ
่ ตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 252 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1.ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สน
ิ ต่าง ทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบกองการศึกษา ทีช
่ ารุดเสียหาย เสือ่ มสภาพ ให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ กรณี การจ้างเหมาทัง้ สิง่ ของและค่าแรง
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
2) ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ อาคารสิง่ ก่อสร้างต่างๆ ตัง้
ไว้ 30,000 บาท (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

60,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

รวม
จานวน

55,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

5,000

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร เช่นค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีจ่ าเป็ น
ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างและบุคคลอืน
่ ทีม
่ ีสท
ิ ธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

บาท
30,000 บาท

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

20,000

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตลาด
แค โรงเรียนเทศบาลตลาดแค และอาคารต่างๆทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองการศึกษา (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

รวม
จานวน

216,000

รวม

15,563,833

รวม
รวม
จานวน

8,952,192

เงินเพิม
่ ต่าง ๆ ของพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน ได้แก่เงินพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค ทีไ่ ด้รบั เท่ากับวิทยฐานะชานายการพิเศษ จานวน 7 อัตรา
จานวน 12 เดือน (*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
(หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

จานวน

470,400

บาท

เงินวิทยฐานะ
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าวิทยฐานะสาหรับพนักงานครูเทศบาลโรงเรียน
เทศบาลตาบลตลาดแค จานวน 14 อัตรา จานวน 12 เดือน
- วิทยฐานะชานาญการ คนละ 3,500 บาท /เดือน
- วิทยฐานะชานาญการพิเศษคนละ 5,600 บาท/เดือน
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

764,400

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจาปี โรงเรียนเทศบาลตลาดแค จานวน 19 อัตรา
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 6,733,884 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนครูผด
ู้ แ
ู ลเด็กและจ่ายเป็ นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 207,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
(หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

บาท

บาท
216,000 บาท

บาท

บาท
บาท
6,940,884 บาท
8,952,192

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
1.เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน หรือค่าจ้างรายเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างภารกิจ
- ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน) จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 178,308 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
พนักงานจ้างทั่วไป
- ภารโรง จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 108,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
- คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 108,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้*)
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จานวน

740,508

บาท

จานวน

36,000

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ ห้ได้รบ
ั ค่าตอบแทน ให้ได้รบั ค่าตอบแทนของผู้
ขอรับการประเมิน (หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

4,615,641

2. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน หรือค่าจ้างรายเดือนและปรับปรุง
เงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดแค จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 238,200 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้*)
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผูด
้ แ
ู ลเด็ก จานวน 1อัตรา เป็ นเงิน 108,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
1 เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ น โรงเรียนเทศบาลตลาดแคจานวน 2 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
- ภารโรง จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 12,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
- คนงาน จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 12,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้*)
2 เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค
จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป
- ผูด
้ แ
ู ลเด็ก จานวน 1 อัตรา เป็ นเงิน 12,000 บาท
(*ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา*)
(หน่ วยงาน:กองการศึกษา)

บาท
12,000 บาท
12,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และพื้นที่
โดยรอบ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการ
ดูแลสวนหย่อน สนามเด็กเล่น และพื้นทีโ่ ดยรอบ ตัง้ ไว้ 108,000
บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 2565) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงาน
การศึกษา ลาดับที่ 8 หน้า 170
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
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รวม

3,103,557

บาท

จานวน

108,000

บาท

โครงการจ้างเหมาปฏิบตั งิ านสอนคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในสังกัด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจ้างเหมา
ปฏิบตั งิ านสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา
ลาดับที่ 5 หน้า 169
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

90,000

บาท

โครงการจ้างเหมาปฏิบตั งิ านสอนดนตรีของสถานศึกษาในสังกัด
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจ้างเหมา
ปฏิบตั งิ านสอนดนตรีในสถานศึกษาในสังกัด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 – 2565)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงาน
การศึกษา ลาดับที่ 6 หน้า 169 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

90,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จานวน
ตลาดแค
1. โครงการอาหารกลางวัน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค ตัง้ ไว้ 1,232,000 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16 (1) หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
2. ค่าใช้จา่ ยสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
่ โรงเรียน
เทศบาลตลาดแค จานวน 264,800 บาท
1) ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค จานวน 20,000 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16 (2.1)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
2) โครงการอินเตอร์เน็ตเพือ
่ การเรียนรู้ จานวน 16,800 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตลาดแค
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ASSL
โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี
- ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรียน
ละ 7,200 บาท ต่อปี
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16 (2.2)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
3) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค จานวน 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16 (2.3)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน จานวน 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาศูนย์การเรียนรูใ้ นโรงเรียน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16(2.4)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
5) โครงการค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน
จานวน 57,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครู
ของโรงเรียน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่
3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16 (2.5)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
6) ค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 21,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค เช่น ค่าป้ ายรณรงค์ตา่ งๆ
ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่
3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16(2.6)
หน้า 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท
0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน
่

76
2,596,117

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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(ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) จานวน 45,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิน
่ จัดสรรสาหรับโรงเรียนเทศบาลตลาดแค ทีบ
่ ด
ิ า/
มารดาผูป
้ กครองมีรายได้ตอ
่ ครัวเรือนไม่เกิน40,000 บาท/ปี ระดับ
ประถมศึกษา ป.1-ป.6 อัตราคนๆละ500 บาท/ภาค
เรียน (1,000 บาท/คน/ปี )*ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนนักเรียนของ
ระดับประถมศึกษา (จานวน 45 คน) (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่
10 มิถุนายน 2562) ระดับประถมศึกษา จานวน 212 คน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 16 (3)
หน้าที่ 172 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4. การจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลตลาด จานวน 1,083,947 บาท
4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จานวน 566,000 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16 (4)(4.1) หน้าที่ 173 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.2 ค่าหนังสือเรียน
จานวน 167,907 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
- ระดับประถมศึกษา จาแนกเป็ น
1. ประถมศึกษาปี ที่ 1 คนละ 625 บาท/ปี
2. ประถมศึกษาปี ที่ 2 คนละ 619 บาท/ปี
3. ประถมศึกษาปี ที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี
4. ประถมศึกษาปี ที่ 4 คนละ 673 บาท/ปี
5. ประถมศึกษาปี ที่ 5 คนละ 806 บาท/ปี
6. ประถมศึกษาปี ที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธสาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16 (4)(4.2) หน้าที่ 173 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.3 ค่าอุปกรณ์ การเรียน
จานวน 101,880 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรียน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16(4)(4.3) หน้าที่ 173 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.4 ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 105,120 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 300/ปี
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360/ปี
- ปรากฎใน แผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16(4)(4.4) หน้าที่ 173 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน จานวน 143,040 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน
- ระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 16(4)(4.5) หน้า 173 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารสถานศึกษาเพือ
่ ใช้จา่ ยใน
สถานศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค

จานวน

219,440

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

1. อุดหนุนอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้ 137,200 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19(1) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
2. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาครูผด
ู้ แ
ู ลเด็ก/ผูด
้ แ
ู ลเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลตลาดแค
จานวน 3,000 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 10 หน้า 170 หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
3. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค
จานวน 47,600 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19(2) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลตลาดแค ตัง้ ไว้ 31,640 บาท
4.1 ค่าหนังสือเรียน จานวน 5,600 บาท อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19 (3)(3.1) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.2 ค่าอุปกรณ์ การเรียน จานวน 5,600 บาท อัตราคนละ 200
บาท/ปี
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19 (3)(3.2) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.3 ค่าเครือ
่ งแบบนักเรียน จานวน 8,400 บาท อัตราคนละ
300 บาท/ปี
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19 (3)(3.3) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
4.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จานวน 12,040 บาท อัตราคนละ
430 บาท/ปี
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 19 (3)(3.4) หน้า 174 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นกั เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ฯ และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัดสุอาหารเสริม(นม) สาหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค และโรงเรียน
อนุบาลตลาดแค
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
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รวม
จานวน

1,500,084

บาท
1,370,084 บาท

จานวน

130,000

บาท

รวม
รวม

480,000
480,000

บาท
บาท

จานวน

480,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอืน
่ ในเขตพื้นทีเ่ ทศบาล จานวน
ตาบลตลาดแค
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาสังกัดอืน
่
ในเขตเทศบาลตาบลตลาดแค (ข้อมูลเด็ก
นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 20 หน้าที่ 175
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

1,516,000
1,516,000

บาท
บาท

1,516,000

บาท

ก. โรงเรียนอนุ บาลตลาดแค จานวน 379 คน x 7.37 บาท x 260 วัน

จานวน 726,240 บาท
ข. เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จานวน 308 คน x7.37 บาท
x 260 วัน จานวน 590,190 บาท
ค. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค จานวน 28 คน x 7.37 บาท
x 260 วัน จานวน 53,654 บาท
(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา แผนงานการศึกษา ลาดับ
ที่ 3 หน้าที่ 168 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง
ต่างๆ เช่น ไม้ อิฐ ทราย สี กระเบือ
้ ง ท่อ
น้า ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
รายละเอียด
ขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อย
กว่า 770.00 ตร.ม.
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน ลาดับที่ 11 หน้า 193
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทัง้ ปรับปรุงเงินเดือน
ตามตาแหน่ ง จานวน 3 อัตรา จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมตาแหน่ งว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ย
ตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับของพนักงานเทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการสุขาภิบาล
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,963,000

บาท
1,873,000 บาท
1,873,000 บาท
943,000 บาท

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั เงิน
ประจาตาแหน่ งตามระเบียบกฎหมาย จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
จานวน 7 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครือ
่ งจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ
จานวน 3 อัตรา
- คนงาน
จานวน 2 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

816,000

บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาลทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นกองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม จานวน 7 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครือ
่ งจักรกลขนาดเบา จานวน 1 อัตรา
- คนงานประจารถขยะ
จานวน 3 อัตรา
- คนงาน
จานวน 2 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

72,000

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าป่ วยการสาหรับนักบริบาลท้องถิน
่
(**ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน**)
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

990,000

บาท
226,000 บาท
144,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฎหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

72,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

5,000

บาท

รวม

450,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1 เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาสูบสิง่ ปฏิกูลห้องสุขาเทศบาลตาบลตลาด
แค จ้างเหมาปรับเกลีย่ บ่อขยะเทศบาลฯ จ้างเหมาผูร้ บั จ้างล้างท่อ
ระบายน้าและทาความสะอาดรางระบายน้าในเขตเทศบาลฯ จ้างเหมา
ทาป้ าย ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมถึงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้าง
เหมาบริการอืน
่ ๆ หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดาเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึง่ มิไช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภณ
ั ฑ์หรือ
สิง่ ก่อสร้างอย่างใดและอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง
ตัง้ ไว้ 147,000 บาท
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
้ ทะเบียนสัตว์ตาม
2 เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม
่ าเยีย่ ม
ชม ศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ก.ค.2548
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการทัง้ ในและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน เบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของคณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง หรือบุคคลทีน
่ ายกเทศมนตรีมี
คาสั่งให้เดินทางไปราชการ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557 (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
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จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ทีช
่ ารุดเสียหาย
เสือ่ มสภาพไม่สามารถใช้การได้ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

170,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
จานวน

314,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทน
ี่ อน ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม)

จานวน

30,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ น้ามันทางไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

30,000

บาท

โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะอันตรายในชุมชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะพิษ
และขยะอันตรายในชุมชน โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ ายไวนิล แผ่นพับ สือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอป
ุ กรณ์ ในการคัด
แยกขยะ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557

- ปฏิบตั ิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพ้ฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม แผนงานสาธารณสุข ลาดับที่ 4 หน้า 189
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

บาท
15,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

50,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

140,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกาย เช่น เครือ
่ งแบบ เสือ
้
กางเกง ผ้า เครือ
่ งหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

24,000

บาท

รวม
รวม

100,000

จานวน

100,000

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (รายจ่ายเพือ
่
ซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ซงึ่ ไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

บาท
100,000 บาท
บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการป้ องกันโรคติดต่อ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการป้ องกันโรคติดต่อโดยมีคา่ ใช้จา่ ย
เช่น ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ ายโครงการ
ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับใช้ในการ
ป้ องกันและควบคุมโรค
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 5 หน้า 165
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
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รวม
รวม
รวม

170,000

บาท
170,000 บาท
150,000 บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผูส
้ ูงอายุ สร้างสุข 5 มิติ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแล
ผูส
้ งู อายุ สร้างสุข 5 มิติ โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
อบรม
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิม
่ เติมครัง้ ที่ 3/2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ลาดับที่ 9 หน้า 167
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

20,000

บาท

โครงการรณรงค์และป้ องกันโรคไข้เลือดออก
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการรณรงค์และป้ องกันโรคไข้เลือดออก
โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าจัดซื้อทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย จัดทาป้ าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหารกลางวัน
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์

จานวน

50,000

บาท

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมี
ค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ าย
รณรงค์ ค่าป้ ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ในการ
อบรม ค่าเอกสารในการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ สาธิต
เช่น ชุดตรวจอาหารปลอดภัย ค่าใบประกาศนียบัตร ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 6 หน้า 165
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

30,000

บาท

ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ลาดับ
ที่ 4 หน้า 164 (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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จานวน

40,000

ค่าวัสดุ
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ายาต่างๆ สารเคมีกาจัด
ยุง แมลงวัน ทรายอะเบท วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าสารเคมีกาจัด
วัชพืช ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
จานวน

20,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามโครางการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท จานวน 10 ชุมชน
เพือ
่ สนับสนุนเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามโครางการ
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุขให้คณะกรรมการหมูบ
่ า้ น/ชุมชนในเขต
พื้นทีเ่ ทศบาลตาบลตลาดแค ชุมชน
ละ 20,000 บาท จานวน 10 ชุมชน
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 10 หน้า 167
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
รวม
รวม

200,000

จานวน

200,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนขั บ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคั รราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าวัคซีนป้ องกันโรค
พิษสุนขั บ้า ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการดาเนินการ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน
สาธารณสุข ลาดับที่ 2 หน้า 163 (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและ
สิง่ แวดล้อม)
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)

บาท

บาท
20,000 บาท

บาท
200,000 บาท
200,000 บาท
บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองสวัสดิการสังคม
พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง จานวน 2 อัตรา
จานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
รวมตาแหน่ งว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับ
ของพนักงานเทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม
จานวน

1,447,000

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั เงิน
ประจาตาแหน่ งตามระเบียบกฎหมาย จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจทีป
่ ฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นกองสวัสดิการ
สังคม จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูช
้ ว่ ยนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

204,600

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
จานวน

541,500

รวม
จานวน

406,500

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม
่ าเยีย่ ม
ชม ศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
ฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 ก.ค.2548
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

บาท
864,100 บาท
864,100 บาท
617,500 บาท

บาท
บาท
5,000 บาท
5,000

บาท
50,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าเป็ นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอืน
่ ทีม
่ ี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
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จานวน

40,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

36,500

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมทีช
่ ารุดเสียหาย เสือ่ มสภาพไม่
สามารถใช้การได้ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์
เครือ
่ งปริน
๊ ท์เตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บ
เอกสาร ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

30,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จานวน

95,000

และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555

- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาศักยภาพผูส
้ ูงอายุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูส
้ งู อายุ โดยมี
ค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ในการ
อบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ลาดับที่ 1 หน้า 176
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรูเ้ ท่าทันสือ่ ออนไลน์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมเด็กและเยาวชน
รูเ้ ท่าทันสือ่ ออนไลน์โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
และการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ลาดับที่ 2 หน้า 177
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

บาท
20,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุง้ ผ้าปูทน
ี่ อน ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

20,000

บาท

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ น้ามันทางไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

5,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

30,000

บาท

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสานักงานและอาคารอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นความ
รับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

รวม
จานวน

35,000

ค่าบริการโทรศัพท์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์สาหรับติดต่อราชการภายในประเทศ
ระหว่างประเทศของกองสวัสดิการสังคม
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

5,000

บาท

รวม
รวม

41,400
41,400

บาท
บาท

จานวน

15,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อคูลเลอร์ตม
้ น้าไฟฟ้ า ขนาด 21 ลิตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อคูลเลอร์ตม
้ น้า
ไฟฟ้ า ขนาด 21 ลิตร จานวน 1 เครือ
่ ง
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
บัญชีครุภณ
ั ฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ลาดับที่ 3 หน้า 234
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

บาท
30,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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จัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวต
ิ และส่งเสริมอาชีพผูส
้ งุ
อายุเทศบาลตาบลตลาดแค
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวต
ิ และ
ส่งเสริมอาชีพผูส
้ งู อายุเทศบาลตาบลตลาดแค จานวน 1 ชุด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
บัญชีครุภณ
ั ฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ลาดับที่ 2 หน้า 234
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้ออุปกรณ์ อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้ออุปกร์อา่ นบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Crad Read) จานวน 2 เครือ
่ ง
- ปฏิบตั ต
ิ ามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2566)
บัญชีครุภณ
ั ฑ์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ลาดับที่ 1 หน้า 234
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

25,000

บาท

จานวน

1,400

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

150,000

รวม
รวม
รวม

220,000

จานวน

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(หน่ วยงาน : กองช่าง)

บาท
บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
150,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการถ่ายทอดภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการถ่ายทอดภูมป
ิ ญ
ั ญา
ท้องถิน
่ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ใน
การฝึ กอบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 3 หน้า 179
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

บาท
220,000 บาท
220,000 บาท
บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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โครงการประชาคมเพือ
่ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าดาเนินโครงการประชาคมเพือ
่ จัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าป้ ายโครงการ ค่าน้าดืม
่ ค่าจัดทา
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มป
ี ระสิทธิภาพ
คุณภาพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 1
หน้า 159 (กองวิชาการและแผนงาน)

จานวน

40,000

บาท

โครงการฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการฝึ กอบรมส่งเสริมอาชีพ
โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ฝึ กอบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของสังคมลาดับที่ 5 หน้า 180
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

30,000

บาท

โครงการเสริมสร้างทักษะสาหรับเด็กและเยาวชน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการเสริมสร้างทักษะสาหรับ
เด็กและเยาวชนโดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็.ของชุมชน ลาดับที่ 4 หน้า 180
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

20,000

บาท

โครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืช
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโครงการอนุรกั ษ์ พน
ั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) โดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์แผ่น
พับ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ลาดับที่ 4 หน้า 185 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

50,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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โครงการอบรมเพือ
่ พัฒนาศักยภาพผูน
้ าสตรี
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการอบรมเพือ
่ พัฒนา
ศักยภาพผูน
้ าสตรีโดยมีคา่ ใช้จา่ ย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ในการฝึ กอบรม ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่
พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ลาดับที่ 2 หน้า 179
(หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)

จานวน

50,000

รวม
รวม
รวม

60,000

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแคโรงเรียนเทศบาล
ตลาดแค เช่นค่าจัดนิทรรศการ ค่าของขวัญ และของรางวัล ค่า
วัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าเช่าเวที ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 4 หน้าที่ 213 (หน่ วยงาน : กอง
การศึกษา)
สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่ วยงานอืน
่
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการสนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่ วยงานอืน
่ โดยมีรายละเอียด เช่น
ค่าใช้จา่ ยสาหรับผูค
้ วบคุมนักกีฬา ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กซ้อม ค่าสมัคร
ร่วมการแข่งขัน ค่าชุดกีฬาและค่าอุปกรณ์ กีฬาของผูค
้ วบคุมหรือผู้
ฝึ กสอนและนักกีฬา
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการกีฬาและนันทนาการ แผนงาน
การศึกษา ลาดับที่ 2 หน้าที่ 186 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

บาท
บาท
60,000 บาท
60,000

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
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รวม
รวม
รวม

140,000

บาท
140,000 บาท
140,000 บาท

จานวน

10,000

บาท

จัดงานประเพณี วน
ั สงกรานต์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ มีรายละเอียด เช่น ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ
่ งดืม
่
ค่าจ้างเหมาเครือ
่ งเสียง ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 2 หน้าที่ 212
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

จานวน

50,000

บาท

จัดงานวันลอยกระทง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานวันลอย
กระทง มีรายละเอียด เช่น ค่าอุปกรณ์ ในการจัดงานค่าจัดทาป้ าย
โครงการ ค่าเครือ
่ งดืม
่ น้าแข็ง ค่าเครือ
่ งเสียง ฯลฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 5 หน้าที่ 213 (หน่ วยงาน : กอง
การศึกษา)

จานวน

80,000

บาท

เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท้าวสุรนารี มีรายละเอียด เช่น ค่าเครือ
่ งบวงสรวง ค่าน้าดืม
่ ฯลฯ

- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ดา้ นส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา ลาดับที่ 3 หน้าที่ 212
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในกองช่างพร้อมทัง้ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนตามตาแหน่ ง จานวน 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) รวมตาแหน่ ง
ว่าง ทัง้ นี้ให้จา่ ยตามคาสั่งเลือ
่ นขัน
้ เงินเดือน เลือ
่ นระดับของพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองช่าง
จานวน 1 อัตรา
- นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองช่าง)
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รวม
รวม
รวม
จานวน

1,649,640

บาท
1,142,640 บาท
1,142,640 บาท
620,640 บาท

เงินประจาตาแหน่ ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งของพนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั เงิน
ประจาตาแหน่ งตามระเบียบกฏหมาย จานวน 1 อัตรา
จานวน 12 เดือน ดังนี้
- ผูอ
้ านวยการกองช่าง
จานวน 1 อัตรา
(หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างทั่วไปทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ น
กองช่าง จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- คนงาน
จานวน 4 อัตรา (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

432,000

บาท

เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ การครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้างของ
เทศบาลทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นกอง
ช่าง จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน ดังนี้
- คนงาน
จานวน 4 อัตรา (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

48,000

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูร้ บ
ั ผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศง 2560
- ปฎิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค 0402.5/ว
85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (หน่ วยงาน : กองช่าง)

507,000

บาท
107,000 บาท
20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิทก
ี่ ฎหมาย
กาหนด (หน่ วยงาน : กองช่าง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจา (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

72,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ผรู้ บั จ้างทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ มิไช่เป็ นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภณ
ั ฑ์ทด
ี่ น
ิ หรือ
สิง่ ก่อสร้าง เช่น ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาสูบ
น้า ค่าจ้าง แบกหาม สัมภาระ ค่าระวางรถบรรทุก ฯลฯ หรือค่าจ้าง
ซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ ทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านหรือจ้างเหมา จัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ รวมถึงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการ
อืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นกิจการในอานาจหน้าทีข
่ องกองช่าง ตัง้ ไว้ 40,000 บาท
(หน่ วยงาน : กองช่าง)
2. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่สว่ น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืองานอืน
่ ๆ ทีค
่ ด
ิ ค่าธรรมเนียมในการ
ให้บริการ เช่น งานรังวัดทีด
่ น
ิ สาธารณะฯ งานตรวจสอบ
วิเคราะห์ รวมถึงงานจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ตัง้
ไว้ 30,000 บาท (หน่ วยงาน : กองช่าง)
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รวม

200,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ เช่น รถอี
แต๋น เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ ตูเ้ อกสาร โต๊ะและครุภณ
ั ฑ์อน
ื่ ๆทีช
่ ารุด
เสียหายทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท (หน่ วยงาน : กองช่าง)
2 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง เช่น อาคารสิง่ ปลูก
สร้างต่างๆ หรือสิง่ ก่อสร้างในพื้นทีข
่ องถนน ตรอก ซอย ในเขต
เทศบาล ตัง้ ไว้ 50,000 บาท (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

100,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิบ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองช่าง)

รวม
จานวน

200,000

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จา่ ย
อืน
่ ทีจ่ าเป็ นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและบุคคลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิม
่ เติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ฝึ กอบรมและการเข้ารับการฝึ กอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
(หน่ วยงาน : กองช่าง)

บาท
20,000 บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

วัสดุกอ
่ สร้าง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ น้ามันทางไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองช่าง)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครือ
่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสาหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองช่าง)
วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอน
ื่ ๆ เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้ า ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือ
่ มแก๊ส หัววาล์วเปิ ด-ปิ ดแก๊ส ฯลฯ (หน่ วยงาน : กองช่าง)
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จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวม
งบลงทุน
รวม
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
รวม
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลังฝายน้าล้น ชุมชนตลาดแค
จานวน
ตะวันออกฝั่งเหนือ หมูท
่ ี่ 15
รายละเอียด
ช่วงที่ 1
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลีย่ 10.00 เมตร ยาวประมาณ 15.
00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีด
่ าเนินการเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 150.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 2
- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลีย่ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 27.
00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีด
่ าเนินการเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 162.00 ตร.ม.
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพิน
้ ฐาน แผนงานอุดสาหกรรมและ
การโยธา ลาดับที่ 53 หน้า 209 (หน่ วยงาน : กองช่าง)

4,620,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ถนนเทศบาล ซอย 15 ชุมชน
สระแทด หมูท
่ ี่ 11
รายละเอียด
- ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. จานวน 20 บ่อ รวมความยาวประมาณ 175.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล.ทับหลังท่อระบายน้าขนาดกว้าง
เฉลีย่ 1.30 เมตร หรือมีพื้นทีด
่ าเนินการเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 202.00 ตร.ม.
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพิน
้ ฐาน แผนงานอุดสาหกรรมและ
การโยธา ลาดับที่ 30 หน้า 203 (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

บาท
4,620,000 บาท
4,620,000 บาท
200,000

บาท

720,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 9/4 (ข้างบ้านนางอุทยั
สิงห์พล - บ้านนายสุวรรณ เกิดมะเริง) ชุมชนโนนพิมาน หมูท
่ ี่ 12
รายละเอียด
- ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิ ด คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย่ 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.625-0.70 เมตร ยาวประมาณ 64.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด คสล. ขนาด 0.30 เมตร จานวน 3 จุด
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพิน
้ ฐาน แผนงานอุดสาหกรรมและการ
โยธา ลาดับที่ 47 หน้า 208 (หน่วยงาน : กองช่าง)

จานวน

200,000 บาท

โครงการขุดลอกลาเหมืองสาธารณประโยชน์ (ข้างบ่อบาบัดเทศบาล) ชุมชน
สาโรงตะวันออก หมูท
่ ี่ 1
รายละเอียด
- ดาเนินการขุดลอกดินตะกอน/วัชพืช ลาเหมือง ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.005.00 เมตร ยาวประมาณ 270.00 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50-1.00 เมตร หรือคิด
เป็ นปริมาณดินทีข
่ ุดลอกไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ขอบคันดิน
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพิน
้ ฐาน แผนงานอุดสาหกรรมและการ
โยธา ลาดับที่ 10 หน้า 197 (หน่วยงาน : กองช่าง)

จานวน

100,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 17 ชุมขนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนื อ หมูท
่ ี่ 15
รายละเอียด
- รื้อ/ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตรหรือมีพื้นทีด
่ าเนินการ
ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพิน
้ ฐาน แผนงานอุดสาหกรรมและการ
โยธา ลาดับที่ 49 หน้า 208 (หน่วยงาน : กองช่าง)

จานวน

450,000 บาท

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนเทศบาล ซอย 19 (เลียบลาเหมือง)
ชุมชนสาโรงตะวันออก หมูท
่ ี่ 1
รายละเอียด
- รื้อ/ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลีย่ 4.00-5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 550.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นทีด
่ าเนินการ
ซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ลาดับที่ 1 หน้า 195 (หน่ วยงาน : กองช่าง)

จานวน

1,950,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ถนนเทศบาลซอย 6
(ข้าง รพ.สต.ตลาดแค)
รายละเอียด
- ยกระดับ/ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลีย่ 5.00 เมตร ยาว
ประมาณ 60.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นทีเ่ ทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 300.00 ตร.ม. พร้อมทางเชือ
่ มถนนมิตรภาพ
- ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยูพร้อมฝาปิ ด คสล. ขนาดกว้าง
เฉลีย่ 0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.625-0.80 เมตร ยาวประมาณ 220.00 เมตร
- ก่อสร้างท่อลอด คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จานวน 5 จุด
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 8 ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา ลาดับที่ 54 หน้า 210 (หน่วยงาน : กองช่าง)

จานวน

1,000,000 บาท

วันทีพ
่ ม
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบดาเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
รวม
รวม
จานวน

315,000

บาท
315,000 บาท
25,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุอน
ื่
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุอน
ื่ ๆ เช่น มิเตอร์
น้า ไฟฟ้ า ตะแกรงกันสวะ มาตรวัดกระแสไฟฟ้ า ฯลฯ
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

จานวน

5,000

ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
1. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าอาคารตลาดสดและอาคารอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่
ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ตัง้ ไว้ 160,000 บาท (หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
2. เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าของอาคารสูบน้าเสียและการ
ดาเนินงานด้านการบาบัดน้าเสียทีอ
่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ตัง้ ไว้ 120,000 บาท
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)
3. ค่าสาธารณู ปโภคค้างจ่าย สาหรับค่าไฟฟ้ าค้างจ่ายและค่า
กระแสไฟฟ้ าสาธารณะส่วนทีเ่ กินสิทธิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
(หน่ วยงาน : กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม)

รวม
จานวน

290,000

รวม
รวม
รวม
จานวน

11,782,805

บาท

บาท
290,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
ค่าชาระหนี้เงินต้น
- เพือ
่ ชาระหนี้เงินต้นให้กบั สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมภ
ิ าค
ธนาคารออมสินตามสัญญากูเ้ งินเลขที่ 8/2550 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2550 เพือ
่ ก่อสร้างทางขนานพร้อมระบบระบายน้า
- งวดที่ 20 เดือนมกราคม 2563 เป็ นเงิน 152,677.00 บาท
- งวดที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2563 เป็ นเงิน 152,677.00 บาท
- ชาระหนี้เงินต้นให้กบั สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตาม
- สัญญาเลขที่ 884/42/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์2554
เพือ
่ ก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงผิจราจร รวม 5 โครงการ
จานวนเงิน 322,364.13 บาท
- ตามสัญญาเลขที่ 1623/66/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
เพือ
่ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้ า จานวนเงิน 331,615.26 บาท
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

บาท
11,782,805 บาท
11,782,805 บาท
959,335 บาท

วันทีพ
่ ม
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ค่าชาระดอกเบีย้
- เพือ
่ ชาระดอกเบีย้ ให้กบั สานักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมภ
ิ าค ธนาคารออมสินตามสัญญากูเ้ งินเลขที่ 8/2550 ลงวันที่ 21
พฤศจิกายน 2550
- งวดที่ 20 เดือนมกราคม 2563 เป็ นเงิน 30,667.97 บาท
- งวดที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2563 เป็ นเงิน 25,386.53 บาท
- ชาระดอกเบีย้ ให้กบั สานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตาม
- สัญญาเลขที่ 884/42/2554 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์2554
จานวนเงิน 74,103.09 บาท
- ตามสัญญาเลขที่ 1623/66/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
จานวนเงิน 76,229.68 บาท (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

206,389

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1. เพือ
่ จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533แก้ไขเพิม
่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงออกตามพระราช บัญญัติ
ประกันสังคมดังกล่าว โดยคานวณตัง้ จ่ายสมทบในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
หนังสือสานักงานก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.5/
ว 9ลงวันที2
่ 2มกราคม 2557และหนังสือสานักงานก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.5/ว 81 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

241,835

บาท

จานวน

16,500

บาท

2. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน ร้อยละ 10 (หักจาก
ค่าตอบแทน ร้อยละ 5 อปท.สมทบ ร้อยละ 5) ตัง้ ไว้ 17,835 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2560
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา) (**เงินอุดหนุน**)
3. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป ในโรงเรียน
ร้อยละ 10 (หักจากค่าตอบแทน ร้อยละ 5 อปท.สมทบ ร้อยละ 5) ตัง้
ไว้ 12,000 บาท - ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม
2560 (หน่ วยงาน : กองการศึกษา) (**เงินอุดหนุน**)
4. เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป(ผูด
้ แ
ู ล
เด็ก) ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ ร้อยละ 10 (หักจากค่าตอบแทน ร้อย
ละ 5 อปท.สมทบ ร้อยละ 5) ตัง้ ไว้ 12,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
(หน่ วยงาน : กองการศึกษา) (**เงินอุดหนุน**)
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เพือ
่ จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) โดย
คานวนตัง้ จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทัง้ ปี
1. ตัง้ ไว้ 15,000 บาท (หน่ วยงาน : สานักปลัดเทศบาล)
2. ตัง้ ไว้ 1,500 บาท (หน่ วยงาน : กองการศึกษา)
- ตามหนังสือสั่งการ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท.0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561

วันทีพ
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพือ
่ จ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ของ
เทศบาล (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

1,200,000

บาท

เบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอายุ
เพือ
่ ให้ผส
ู้ งู อายุภายในเขตเทศบาลตาบลตลาดแค ได้รบ
ั การ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพอย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็ นธรรม
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2552 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.
2562 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงานงบ
กลาง ลาดับที่ 1 หน้า 181 (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)

จานวน

6,000,000

บาท

เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เพือ
่ ให้คนพิการภายในเขตเทศบาลตาบลตลาดแค ได้รบ
ั การ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพอย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็ นธรรม
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.
2553 และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลว 28 มิ.ย.
2562 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง
ลาดับที่ 2 หน้า 182 (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)

จานวน

1,900,000

บาท

เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
จานวน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์ให้แก่
ผูป
้ ่ วยเอดส์ทแ
ี่ พทย์ได้รบั รองและทาการวินิจฉัยแล้ว มีความเป็ นอยู่
อย่างยากจนหรือถูกทอดทิง้ ขาดผูอ
้ ป
ุ การะดูแลไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้
- ปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือ
่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลว 28 มิ.ย. 2562 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
่ (พ.ศ.2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง ลาดับ
ที่ 3 หน้า 183 (หน่ วยงาน : กองสวัสดิการสังคม)
(** ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน **)

18,000

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00

สารองจ่าย
เพือ
่ จ่ายในกรณี จาเป็ นเร่งด่วนทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ ได้
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั และภัยอืน
่ ๆทีเ่ ป็ นภัยสาธารณะ
หรือมีความจาเป็ นอืน
่ ใดทีม
่ ีความสาคัญ และมิได้ตง้ ั งบประมาณเพือ
่
กิจการนัน
้ ๆ หรือตัง้ ไว้ไม่เพียงพอ
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1672 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 (การอนุมตั ใิ ห้ใช้เงินสารองจ่ายให้เป็ น
อานาจของคณะผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541
หมวด 2 ข้อ 19) (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1)เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ทีเ่ สียชีวต
ิ ระหว่างรับราชการ ตัง้ ไว้ 65,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0312/ว1095 ลง
วันที่ 27กันยายน 2525
- ปฏิบตั ต
ิ ามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรือ
่ งมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2547 ข้อ 72 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)
2)เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 16 แห่ง
ข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 ซึง่ แก้ไขข้อความ
ตามการแก้ไขข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2543 กาหนดให้สมาชิกสามัญต้องชาระค่าบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริง ประจาปี ทีผ
่ า่ น
มา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุ นทุกประเภทในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตาบลตลาดแคตัง้ งบประมาณค่าบารุง
สันนิบาตเทศบาลฯ ไว้ ดังนี้ รายรับจริงปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
= 22,783,177.60 x 0.00167 บาท คานวณตัง้ งบประมาณจ่ายบารุง
สันนิบาตเทศบาลฯ ตัง้ ไว้ 38,050 บาท
(หน่วยงาน:สานักปลัด)

3) เพือ่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการจราจรเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้

ในกิจการจราจรของตารวจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/
ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตัง้ จ่ายจากเงินค่าปรับผูก
้ ระทาผิดตาม
พระราชบัญญัตก
ิ ารจราจรทางบก พ.ศ.2532 ซึง่ ได้รบ
ั การจัดสรรจริงใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และเงินรายได้สมทบจากเทศบาล เป็ นเกณฑ์เพือ
่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้ เครือ
่ งหมายสัญญาณ
การจราจรหรืออุปกรณ์ ทใี่ ช้ในการควบคุมการจราจร แผงเหล็กกัน
้
การจราจร ป้ ายเครือ
่ งหมายจราจรสีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อน
แสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดา) ทินเนอร์สาหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ ไม้
อัดสาหรับเขียนป้ ายต่างๆแปรงทาสี เสาเหล็กชนิดกลมสาหรับปักป้ าย
จราจร เครือ
่ งใช้และอุปกรณ์ ในการดาเนินงานเกีย่ วกับการป้ องกันอุบตั ภ
ิ ยั
บนท้องถนน กรวยยาง อุปกรณ์ อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจราจรซึง่ ประชาชน
ได้รบ
ั ประโยชน์โดยตรง ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
(หน่วยงาน:สานักปลัด)
4)เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
่ เทศบาล
ตาบลตลาดแค (ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของค่าบริการสาธารณสุข ได้รบ
ั การ
จัดสรรจาก สปสช.) ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
- ปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

100

จานวน

50,000

บาท

จานวน

218,050

บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 1/8/2562 20:00:00
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
เพือ
่ จ่ายสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ (กบท.) ร้อยละ 2 ของประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2562 ทีไ่ ม่รวมเงินรายได้ประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินทีม
่ ผ
ี ู้
อุทศ
ิ ให้ เงินอุดหนุนทุกประเภทตามหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 28 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ที่ มท 0808.5/ว 29
ลงวันที่ 21กรกฎาคม (หน่วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

401,680

บาท

เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอน
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการถ่ายโอนในปี งบประมาณ
พ.ศ.2563
1. นางสาวชัชวาล เจียนกลาง (หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

42,000

บาท

เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินบาเหน็จรายเดือนให้กบั ลูกจ้างประจาใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. นางวิสาขา หาดทราย
ตัง้ ไว้ 105,000 บาท
2. นางมยุรี แนบกลาง
ตัง้ ไว้ 147,696 บาท
์
3. นายแสวง กระจ่างโพธิ ตัง้ ไว้ 276,320 บาท
(หน่ วยงาน:สานักปลัด)

จานวน

529,016

บาท

118

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดรายได้
ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า
ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ
ค่าเช่ามาตรวัดน้้า
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ
ผลประโยชน์อื่นๆจากค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ค่าแรง
รายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับจริง
ปี 2561
1,629,432.00
20,000.00
157,920.00

ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563
1,607,500.00 1,890,000.00
80,000.00
80,000.00
173,500.00
173,500.00

1,440,000.00

1,440,000.00

1,200,000.00

2,400.00
1,200.00

6,500.00
3,500.00

6,500.00
3,500.00

31,459.32
23,450.00
3,305,861.32

0.00
122,000.00
3,433,000.00

51,500.00
115,000.00
3,520,000.00

119

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับทัง้ สิน
้ 3,520,000 บาท แยกเป็ น
รายได้ เป็ นเงิน 3,520,000 บาท
ค่าจาหน่ ายน้าจากมาตรวัดน้า
ค่าจาหน่ ายสิง่ ของจากคลังพัสดุ
ค่าเช่ามาตรวัดน้า
เงินทีง่ บประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ดอกเบีย้
ผลประโยชน์อน
ื่
ค่าธรรมเนียม
ค่าแรง
รายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
จานวน
จานวน
จานวน

1,890,000
80,000
173,500
1,200,000
51,500
10,000
6,500
3,500
115,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

120

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวดรายได้
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายจากก้าไรสุทธิ
งบกลาง
ประกันสังคม
เงินสมทบ (กบท.)
เงินช่วยเหลือค่าท้าศพ
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

จ่ายจริง
ปี 2561
892,420.00
513,000.00
379,420.00
1,927,752.38
992,471.37
935,280.01
65,548.00
17,804.00
47,744.00
2,885,720.38

ประมาณการ
ปี 2562
ปี 2563
1,373,000.00 1,408,040.00
973,560.00
1,008,600.00
399,440.00
399,440.00
1,984,000.00 1,996,000.00
1,036,000.00
1,048,000.00
948,000.00
948,000.00
43,100.00
43,100.00
76,000.00
72,860.00
21,000.00
23,000.00
55,000.00
49,860.00
3,433,000.00 3,520,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลตลาดแค
อาเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,520,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 1,408,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

1,408,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน
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)

จานวน

763,080 บาท

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

จานวน

42,000 บาท

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

จานวน

203,520 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
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)

369,100 บาท

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

30,340 บาท

งบดาเนินงาน เป็นเงิน 1,996,000 บาท
ค่าตอบแทน

รวม

41,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการประปาที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลในกองการ
ประปา (หน่วยงาน : กองการประปา)
ค่าใช้สอย
รวม

36,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
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)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

5,000 บาท

211,000 บาท
150,000 บาท

รวม

21,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
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

21,000 บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทรัพย์สินอื่นๆที่ชารุดไม่สามารถใช้งานได้ เช่นคอมพิวเตอร์ ปรินท์
เตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองการประปา (หน่วยงาน : กองการประปา)

จานวน

40,000 บาท

รวม

796,000 บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ หมึก ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
(หน่วยงาน : กองการประปา)

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทางไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)

จานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามัน
ก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ฯลฯ
(หน่วยงาน : กองการประปา)

จานวน

10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุด
ทดสอบค่าคลอรีน น้ายาตรวจวัดค่าคลอรีน น้ายาตรวจค่า PHและชุด
ทดสอบค่าคลอรีน+PH ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา)
วัสดุอื่น
จานวน
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)

4,000 บาท

ค่าวัสดุ

15,000 บาท

717,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

948,000 บาท

จานวน

948,000 บาท

รวม

43,100 บาท

จานวน

11,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร
จานวน
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

32,100 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้า โรงกรองน้า และอาคารอื่นๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา
(หน่วยงาน : กองการประปา)
งบลงทุน เป็นเงิน 43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
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)

งบกลาง

รวม

72,860 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีในอัตรา ร้อยละ 0.2ของค่า
จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
(หน่วยงาน :กองการประปา)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้แก่ลูกจ้างกองการประปา
- ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

3,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
จานวน
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

20,000 บาท

49,860 บาท

