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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตลาดแค

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลตลาดแค จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลตลาดแคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลตลาดแคจึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 49,175,048.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 34,017,258.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,177,123.34 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 22 โครงการ รวม 1,442,402.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,947,029.36 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 41,054,039.73 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 429,452.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 466,096.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 644,535.20 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 32,471.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,258,721.53 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,222,764.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,599,778.25 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 29,060,216.33 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 7,429,538.69 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,857,274.92 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,372,906.38 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,241,496.34 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,159,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,586,078.25 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,872,613.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลตลาดแค 
                บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลตลาดแค จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาเทศบาลต าบลตลาดแคอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลตลาดแคจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 49,175,048.48 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 34,017,258.52 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 13,177,123.34 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้ของปีงบประมาณ 2562 ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว  มีเงินเหลือจ่าย 

       จ านวน 22 โครงการ รวม 1,442,402.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 5,947,029.36 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรับจริง จ านวน 41,054,039.73 บาท ประกอบด้วย 
 

 

 หมวดภาษีอากร จ านวน 429,452.00 บาท 
 

 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 466,096.00 บาท 
 

 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 644,535.20 บาท 
 

 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
 

 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 32,471.00 บาท 
 

 

 หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
 

 

 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,258,721.53 บาท 
 

 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 24,222,764.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,599,778.25 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 29,060,216.33 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 7,429,538.69 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 13,857,274.92 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 5,372,906.38 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,241,496.34 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,159,000.00 บาท 

    1 



 
 
 

      

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,586,078.25 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,872,613.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
   

 3.  งบเฉพาะการ 
  ประเภทกิจการประปา    กิจการประปา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
   รายรับจริง      จ านวน  2,417,987.29.  บาท 
   รายจ่ายจริง      จ านวน  2,595,674.02   บาท 
   เงินสะสม      จ านวน   4,009,261.91  บาท 
   ทุนส ารองเงินสะสม     จ านวน  1,803,556.13   บาท 
   เงินกู้จากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ    จ านวน            -         บาท 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน            -         บาท 
   เงินฝากธนาคาร      จ านวน  4,339,482.37  บาท 
   ทรัพย์รับจ าน า      จ านวน            -         บาท 
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลตลาดแค
อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,011,675.77 698,500.00 700,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

408,898.00 456,000.00 412,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 798,592.95 741,000.00 737,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 51,235.50 124,000.00 124,000.00

หมวดรายได้จากทุน 4,300.00 20,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,274,702.22 2,039,500.00 1,993,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,853,443.56 18,047,500.00 18,530,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,853,443.56 18,047,500.00 18,530,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,012,745.00 34,193,000.00 31,476,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,012,745.00 34,193,000.00 31,476,500.00

รวม 49,140,890.78 54,280,000.00 52,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,360,889.88 11,782,805.00 11,580,464.00

งบบุคลากร 20,353,571.88 24,742,012.00 24,881,600.00

งบดําเนินงาน 7,813,702.51 10,543,483.00 12,297,936.00

งบลงทุน 289,430.00 5,445,700.00 1,458,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,027,896.35 1,746,000.00 1,762,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,845,490.62 54,280,000.00 52,000,000.00

รวม 39,845,490.62 54,280,000.00 52,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลตลาดแค

อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป 12,264,970 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,499,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

     แผนงานการศึกษา 16,608,066 

แผนงานสาธารณสุข 3,658,500 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,637,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 150,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 290,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,837,000 

แผนงานการพาณิชย์ 255,000 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  

แผนงานงบกลาง 11,580,464 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 52,000,000 

 
 



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,669,420 962,000 1,860,500 9,491,920
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,044,780 962,000 1,860,500 6,867,280

งบดําเนินงาน 1,708,500 418,550 588,000 2,715,050
    ค่าตอบแทน 498,000 85,000 294,000 877,000

    ค่าใช้สอย 615,000 236,150 178,000 1,029,150

    ค่าวัสดุ 295,000 80,000 116,000 491,000

    ค่าสาธารณูปโภค 300,500 17,400 0 317,900

งบลงทุน 0 8,000 0 8,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 8,000 0 8,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                              รวม 8,427,920 1,388,550 2,448,500 12,264,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,621,000 1,621,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,621,000 1,621,000

งบดําเนินงาน 628,000 628,000
    ค่าตอบแทน 88,000 88,000

    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

    ค่าวัสดุ 230,000 230,000

งบลงทุน 250,000 250,000
    ค่าครุภัณฑ์ 250,000 250,000

                              รวม 2,499,000 2,499,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 883,200 8,779,980 9,663,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 883,200 8,779,980 9,663,180

งบดําเนินงาน 918,000 4,494,886 5,412,886
    ค่าตอบแทน 83,000 18,000 101,000

    ค่าใช้สอย 325,000 3,009,373 3,334,373

    ค่าวัสดุ 265,000 1,467,513 1,732,513

    ค่าสาธารณูปโภค 245,000 0 245,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,532,000 1,532,000
    เงินอุดหนุน 0 1,532,000 1,532,000

                              รวม 1,801,200 14,806,866 16,608,066

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 3/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 1,903,500 0 0 1,903,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,903,500 0 0 1,903,500

งบดําเนินงาน 1,305,000 150,000 0 1,455,000
    ค่าตอบแทน 241,000 0 0 241,000

    ค่าใช้สอย 650,000 130,000 0 780,000

    ค่าวัสดุ 414,000 20,000 0 434,000

งบลงทุน 100,000 0 0 100,000
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000
    เงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000

                              รวม 3,308,500 150,000 200,000 3,658,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 4/8



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,072,000 1,072,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,072,000 1,072,000

งบดําเนินงาน 565,000 565,000
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 360,000 360,000

    ค่าวัสดุ 125,000 125,000

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000

                              รวม 1,637,000 1,637,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

                              รวม 150,000 150,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000
    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

                              รวม 220,000 220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 150,000 140,000 290,000
    ค่าใช้สอย 150,000 140,000 290,000

                              รวม 150,000 140,000 290,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,130,000 0 1,130,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,130,000 0 1,130,000

งบดําเนินงาน 607,000 0 607,000
    ค่าตอบแทน 107,000 0 107,000

    ค่าใช้สอย 200,000 0 200,000

    ค่าวัสดุ 300,000 0 300,000

งบลงทุน 100,000 1,000,000 1,100,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 100,000 1,000,000 1,100,000

                              รวม 1,837,000 1,000,000 2,837,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 255,000 255,000
    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000 230,000

                              รวม 255,000 255,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,580,464 11,580,464
    งบกลาง 11,580,464 11,580,464

                              รวม 11,580,464 11,580,464

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลตลาดแค

อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอ โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 308,500.00 -2.76 % 300,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 327,080.50 387,862.85 544,693.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 8,380.26 11,248.92 11,204.77 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 386,098.00 359,267.00 455,778.00 390,000.00 2.56 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 721,558.76 758,378.77 1,011,675.77 698,500.00 700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,192.20 2,308.60 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,166.00 2,278.00 4,380.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 286,560.00 287,860.00 319,460.00 285,000.00 5.26 % 300,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 6,965.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,410.00 1,220.00 3,000.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 670.00 440.00 840.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 8,400.00 0.00 0.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 100,200.00 65,150.00 44,950.00 90,000.00 -83.33 % 15,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 500.00 900.00 % 5,000.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 430.00 260.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 8,865.00 985.00 1,000.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

13,900.00 10,400.00 19,100.00 22,000.00 0.00 % 22,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,500.00 5,720.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 250.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,090.00 610.00 833.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 260.00 260.00 270.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 7,400.00 4,160.00 3,100.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 451,293.20 391,651.60 408,898.00 456,000.00 412,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 426,918.00 388,720.00 387,975.00 434,000.00 -0.92 % 430,000.00
     ดอกเบี้ย 307,098.66 330,137.39 410,617.95 305,000.00 0.00 % 305,000.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 734,016.66 718,857.39 798,592.95 741,000.00 737,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 2,050.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าขายแบบแปลน 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 494.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 48,517.70 55,459.20 49,185.50 120,000.00 0.00 % 120,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 56,011.70 55,459.20 51,235.50 124,000.00 124,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 4,300.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 4,300.00 20,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 1,004,620.70 460,174.20 472,675.34 100,000.00 150.00 % 250,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,593,932.67 14,950,238.34 15,192,619.84 13,700,000.00 2.19 % 14,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,505,520.71 1,617,442.38 1,479,074.45 1,650,000.00 0.00 % 1,650,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 78,833.63 77,930.30 80,624.59 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 716,014.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,725,510.44 2,748,427.16 2,975,319.41 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 44,709.20 39,620.18 41,927.95 27,500.00 9.09 % 30,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 22,590.78 21,462.08 26,243.98 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

612,803.00 943,536.00 584,958.00 420,000.00 7.14 % 450,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,304,535.53 20,858,830.64 20,853,443.56 18,047,500.00 18,530,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา

25,260,068.00 25,767,385.00 26,012,745.00 34,193,000.00 -7.94 % 31,476,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,260,068.00 25,767,385.00 26,012,745.00 34,193,000.00 31,476,500.00
รวมทุกหมวด 47,527,483.85 48,550,562.60 49,140,890.78 54,280,000.00 52,000,000.00



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตลาดแค 
อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  

 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 700,000 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 300,000 บาท 

  
ภาษีป้าย จ านวน 400,000 บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 412,500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 300,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 2,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 15,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข จ านวน 500 บาท 

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 20,000 บาท 

  
ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 5,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จ านวน 10,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 22,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 6,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 3,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 737,000 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 430,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จ านวน 305,000 บาท 

  
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 2,000 บาท 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 124,000 บาท 

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 3,000 บาท 

  
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 1,000 บาท 

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 120,000 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,530,000 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 250,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 14,000,000 บาท 

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,650,000 บาท 

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท 

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 2,000,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000 บาท 

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 450,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 31,476,500 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 31,476,500 บาท 

1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีถ่ายโอน    จ านวน 10,209,576 บาท 
2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)    

จ านวน 50,940 บาท 

3 ค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย    จ านวน 34,500 บาท 
4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย    จ านวน 88,200 บาท 
5 ค่าอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา    จ านวน 1,255,111 บาท 
6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา    จ านวน 2,620,000 บาท 
7 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น    จ านวน 521,800 บาท 
8 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น        

(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน)       
จ านวน 45,000 บาท 

9 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 965,173   บาท 

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ     
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า)        

จ านวน 7,093,080 บาท 
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11 เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็กพนักงานจา้งผู้ดูแลเด็ก)      

จ านวน 321,120 บาท 

12 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)      

จ านวน 1,900,000 บาท 

13 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดิการทางสงัคมแก่   แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนการสงเคราะห์      
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)       

จ านวน 18,000 บาท 

14 เงินอุดหนุนโครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอาย ุ
(เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)       

จ านวน 6,000,000 บาท 

15 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระปณธิานศาสตราจารย ์พลเอก
หญิงพลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ      
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควฒันวร
ขัตติยราชนาร ี     

จ านวน 1,000 บาท 

16 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิงพลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี      

จ านวน 9,000 บาท 

17 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 200,000 บาท 

18 เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าป่วยการส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น    จ านวน 144,000 บาท 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 623,415 695,520 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 120,000 105,750 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000 105,750 120,000 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 169,143.48 198,720 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,494,458.48 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,932,034 2,150,735 1,951,106.91 2,102,861 49.35 % 3,140,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 22,768 84,000 70,903.23 54,660 53.68 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 104,548 167,999 154,903.23 210,000 0 % 210,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลตลาดแค
อําเภอโนนสูง    จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ : 30/7/2563  15:30:14 หน้า : 1/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 396,000 416,100 441,960 466,260 5.13 % 490,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 504,600 396,660 249,500 128,000 -15.63 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 13,020 12,000 12,000 41,340 -70.97 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,972,970 3,227,494 2,880,373.37 3,003,121 4,044,780
รวมงบบุคลากร 5,597,610 5,852,134 5,374,831.85 5,627,761 6,669,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

2,700 0 14,100 65,000 0 % 65,000

คาเบี้ยประชุม 0 14,937.5 5,375 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,100 1,680 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 78,000 36,000 104,000 126,600 184.36 % 360,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 62,150 68,750 26,800 58,000 0 % 58,000

รวมค่าตอบแทน 142,850 121,787.5 151,955 264,600 498,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,455.76 70,094.54 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 64,534.31 115,000 -100 % 0

1. คาเชาทรัพยสิน 0 0 0 0 100 % 50,000

2. คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ : 30/7/2563  15:30:14 หน้า : 2/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

3. คาจัดทําประกันภัยรถราชการของ
เทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 0 100 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 22,083 12,971 43,207 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 109,595 52,086 21,188 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 4,688 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 14,721 776 6,391 10,000 0 % 10,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานทะเบียน
ราษฎร

1,900 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้
บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลตลาดแค

137,980 0 108,825 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลตําบลตลาดแค

112,750 0 117,170 0 0 % 0

โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาล

0 0 0 300,000 -66.67 % 100,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 0 100 % 200,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสงคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณี
รถขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกอให้เกิด
ความเสียหาย

0 0 0 10,000 -100 % 0

เงินสงคืนกองทุนแทนผู้ประสบภัยกรณีรถ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นกอให้เกิด
ความเสียหาย

0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 171,814.04 114,266.5 74,124.16 110,000 -36.36 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 639,986.8 250,194.04 435,439.47 665,000 615,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,441 63,984 56,053 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,107 25,778.5 25,351 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 2,330 4,305 30,460 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,568 2,924 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 144,733.03 113,605.48 109,298.4 140,000 0 % 140,000

วัสดุคอมพิวเตอร 29,150 27,600 27,700 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 260,761.03 237,840.98 251,786.4 315,000 295,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 237,774.11 237,544.7 247,611.41 240,000 0 % 240,000

คาบริการโทรศัพท 6,664.82 5,846.89 5,603.1 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย 15,434 10,599 9,394 55,000 -45.45 % 30,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,408 15,408 15,408 15,500 0 % 15,500

รวมค่าสาธารณูปโภค 275,280.93 269,398.59 278,016.51 325,500 300,500
รวมงบดําเนินงาน 1,318,878.76 879,221.11 1,117,197.38 1,570,100 1,708,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

คูลเลอรสแตนเลส (ต้มน้ําร้อน) 0 0 0 9,800 -100 % 0

เครื่องบันทึกเสียง 0 0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้บุนวม 0 0 40,000 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน 
จํานวน 1 ตัว

0 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

37,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อชุดโซฟาสํานักงาน  จํานวน 1 ชุด 25,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาด 6 ฟุต พร้อม
เก้าอี้ทรงสูงหมูนได้ มีพนักพิงมีท้่าวแขน 
ปรับระดับได้ จํานวน 1 ชุด

0 15,000 0 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

จัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร ขนาด
กว้าง 50 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 75 ซม. 
จํานวน 12 ชุด

0 7,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะหมูบูชาชุด 9 จํานวน 1 ชุด 8,500 0 0 0 0 % 0

โซฟาห้องประชุมสภาฯ 0 0 0 25,000 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 0 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 4,500 ANSI  Lumens 

0 0 0 62,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้อยกวา 
18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

3,280 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 0 5,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 73,780 22,800 40,000 122,600 0
รวมงบลงทุน 73,780 22,800 40,000 122,600 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล  
หรือพัฒนาระบบตางๆ   0 0 0 20,000 -100 % 0

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน)

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,990,268.76 6,754,155.11 6,532,029.23 7,370,461 8,427,920



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 478,460 570,010 608,880 940,500 -2.18 % 920,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 123,900 193,320 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 520,460 735,910 844,200 982,500 962,000
รวมงบบุคลากร 520,460 735,910 844,200 982,500 962,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 800 55,000 -63.64 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 37,000 62.16 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 17,500 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 25,000 25,000 18,300 117,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,493.5 9,428 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,332 35,000 -100 % 0

1 คาตอสัญญาโดเมนเนมและเว็บโฮสดิ้ง 
taladkae.go.th

0 0 0 0 100 % 20,000

วันที่พิมพ : 30/7/2563  15:30:14 หน้า : 8/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2. เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือโครงการตางๆที่เทศบาล
จัดทํา

0 0 0 0 100 % 30,000

3. คาใช้จายในการจัดทําหนังสือเผยแพรผล
งานของเทศบาลฯ

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 78,384 0 0 0 0 % 0

(3)โครงการจัดทําเว็ปไซตเทศบาลตําบล
ตลาดแค

1,070 0 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 7,760 20,688 35,000 -14.29 % 30,000

โครงการจัดทําสื่อเผยแพรผลงานของ
เทศบาล

0 6,000 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงคเผยแพรประชาธิปไตย 0 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,200 2,350 1,050 5,000 523 % 31,150

รวมค่าใช้สอย 102,147.5 25,538 37,070 95,000 236,150
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,093 9,942 23,853 28,242 6.22 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 9,145 58,450 43,350 65,000 -38.46 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 16,238 68,392 67,203 103,242 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 6,000 150 % 15,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 0 1,500 60 % 2,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 7,500 17,400
รวมงบดําเนินงาน 143,385.5 118,930 122,573 322,742 418,550

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน
เทศบาล

0 0 0 3,500 -100 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน 0 0 0 11,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน ขนาด 2 บาน
เปิด

0 6,150 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกซ้อน จํานวน 1 ชุด 0 0 6,150 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก มอก. ขนาด 2 บานเปิด 0 3,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อโตะเหล็กสํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 
4 ฟุต

0 0 0 0 100 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย 0 0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 800 AV จํานวน 
2 เครื่อง

6,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,200 10,050 6,150 514,500 8,000
รวมงบลงทุน 6,200 10,050 6,150 514,500 8,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 670,045.5 864,890 972,923 1,819,742 1,388,550
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 894,400.35 1,157,097 1,338,660 1,440,000 17.95 % 1,698,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 326 0 220 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 22,693 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 90,000 108,000 88,000 22.73 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 10,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 917,419.35 1,299,097 1,500,880 1,582,000 1,860,500
รวมงบบุคลากร 917,419.35 1,299,097 1,500,880 1,582,000 1,860,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 116,600 127,100 123,000 156,000 69.23 % 264,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,450 15,400 31,630 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 140,050 142,500 154,630 186,000 294,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,400 22,420 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 1,030 5,000 -100 % 0

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 0 0 0 0 100 % 100,000

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือโครงการตางๆ ที่เทศบาล
จัดทํา

0 0 0 0 100 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,336 81,808 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 0 43,692 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,427.35 11,060.3 2,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 143,163.35 115,288.3 46,722 75,000 178,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 55,492 40,856.5 42,780.85 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 710 5,000 -40 % 3,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 181.9 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 3,771.75 4,414.91 5,000 0 % 5,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร 43,050 47,650 33,000 45,000 11.11 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 98,542 92,278.25 81,087.66 115,000 116,000
รวมงบดําเนินงาน 381,755.35 350,066.55 282,439.66 376,000 588,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แบบมีล้อมีพนักพิงสูง มีหมอนรอง
หนุนศีรษะ มีแขวน พนักพิงปรับโยกได้และ
ปรับสูง-ต่ําได้

5,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้แบบมีล้อเลือนมีพนักพิงครึ่งหลังมีเท้า
แขวนปรับได้

3,500 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction พร้อมติด
ตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,500 0 0 8,000 0
รวมงบลงทุน 8,500 0 0 8,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,307,674.7 1,649,163.55 1,783,319.66 1,966,000 2,448,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,967,988.96 9,268,208.66 9,288,271.89 11,156,203 12,264,970

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 202,404 33,880 212,700 225,160 -100 % 0

คาจ้างลูกจ้างประจํา 344,940 366,900 388,440 201,660 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 769,620 939,600 1,017,600 1,026,840 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 90,966 99,820 101,820 96,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,407,930 1,440,200 1,720,560 1,549,660 0
รวมงบบุคลากร 1,407,930 1,440,200 1,720,560 1,549,660 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 36,680 25,800 40,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 27,000 6,000 36,000 36,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,000 42,680 61,800 76,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,320 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล (ปีใหม, สงกรานต, เข้าพรรษา, 
ลอยกระทง และเทศกาลตางๆ)

55,871 40,445 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 18,062 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 18,262 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

19,657 19,440 16,511 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 27,678.3 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 87,848 59,885 80,513.3 140,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 44,534 0 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 6,900 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 98,132.32 67,880.84 68,190.4 100,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 30,450 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 118,132.32 142,864.84 75,090.4 110,000 0
รวมงบดําเนินงาน 246,980.32 245,429.84 217,403.7 326,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําทอพญานาค(ทอเหล็ก
อาบสังกะสี)

21,614 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,614 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 21,614 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,676,524.32 1,685,629.84 1,937,963.7 1,875,660 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 249,500

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 218,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 1,033,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 1,621,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 1,621,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 40,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 88,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 12,733 0 0 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,733 0 150,000 310,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 32,681.15 17,056.3 439 80,000 -75 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0 3,335 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 15,036.2 0 20,000 300 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 32,681.15 35,427.5 439 120,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 6,000 0
รวมงบดําเนินงาน 32,681.15 48,160.5 439 276,000 628,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต 0 0 0 120,000 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

จัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร  ประกอบ
ด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ฮูด ถุงมือ รองเท้า

0 0 0 30,000 -100 % 0

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบยางสังเคราะห 
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อตอ
ทองเหลือง

0 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงแบบยางสังเคราะห 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อตอ
ทองเหลือง 

0 0 0 24,000 -100 % 0

จัดซื้อหัวฉีดชนิดปรับฝอยป้องกันและระงับ
อัคคีภัยของเทศบาล

0 0 0 25,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 250,000 0 % 250,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 471,000 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 471,000 250,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 32,681.15 48,160.5 439 747,000 2,499,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,709,205.47 1,733,790.34 1,938,402.7 2,622,660 2,499,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 473,464 395,611 345,984 468,085 39.72 % 654,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 34,884 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 300,000 202,650 198,500 -5.69 % 187,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 515,464 730,495 590,634 708,585 883,200
รวมงบบุคลากร 515,464 730,495 590,634 708,585 883,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

12,100 6,200 1,400 20,000 50 % 30,000

คาเชาบ้าน 21,000 15,000 36,000 48,000 0 % 48,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 33,100 21,200 37,400 73,000 83,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800 0 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 600 10,000 -100 % 0

1. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 0 100 % 15,000

2.คาใช้จายในการโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใข้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 19,040 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

42,603 18,750 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาบุคลากรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตลาดแค

3,900 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 96,783 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 4,150 0 60,000 33.33 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมค่าใช้สอย 58,303 22,900 116,423 130,000 325,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,735 3,375 23,914 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 45,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,000 23,950 10,250 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 10,735 27,325 34,164 70,000 265,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 213,212.36 240,235 216,000 4.17 % 225,000

คาบริการโทรศัพท 0 0 0 0 100 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 213,212.36 240,235 216,000 245,000
รวมงบดําเนินงาน 102,138 284,637.36 428,222 489,000 918,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifuction ชนิดฉีดหมึก 
สี/ขาวดํา (inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

5,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 5,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 622,602 1,015,132.36 1,018,856 1,197,585 1,801,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 5,161,540 4,965,203 5,041,344.52 6,940,884 -4.58 % 6,622,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 67,200 362,233 289,393.55 470,400 28.57 % 604,800

เงินวิทยฐานะ 505,535 597,954 567,022.58 764,400 1.1 % 772,800

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,051,200 672,720 705,480 740,508 0.4 % 743,500

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 38,580 36,460 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,824,055 6,634,570 6,639,240.65 8,952,192 8,779,980
รวมงบบุคลากร 6,824,055 6,634,570 6,639,240.65 8,952,192 8,779,980
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 15,500 12,000 50 % 18,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,500 12,000 18,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 578,657 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 583,912 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหยอม 
สนามเด็กเลน และพื้นที่โดยรอบ

0 0 0 108,000 0 % 108,000

โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอรของสถานศึกษาในสังกัด

0 0 0 180,000 0 % 180,000

โครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนดนตรีของ
สถานศึกษาในสังกัด

0 0 0 90,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนหยอม 
สนามเด็กเล็กและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

91,564.2 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอน
คอมพิวเตอรของสถานศึกษาในสังกัด

135,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาปฏิบัติการสอนดนตรีของ
สถานศึกษาในสังกัด

135,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตลาดแค

0 0 2,751,079 2,683,617 -5.91 % 2,525,123

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแค

3,872,440 3,165,208 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ตลาดแค

191,572 150,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อใช้จายในสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 232,650 230,440 -14.84 % 196,250

รวมค่าใช้สอย 4,425,576.2 3,893,865 3,567,641 3,292,057 3,009,373
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 877,622.2 823,625.12 723,779.08 1,370,084 -2.38 % 1,337,513

วัสดุกอสร้าง 0 0 9,207 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 877,622.2 823,625.12 732,986.08 1,500,084 1,467,513
รวมงบดําเนินงาน 5,303,198.4 4,717,490.12 4,316,127.08 4,804,141 4,494,886
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  พัดลมระบาย
อากาศ แบบติดผนัง จํานวน 15 ตัวๆละ 
1,600 บาท

0 0 24,000 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงานประเภทเครื่องปรับ
อากาศ(สําหรับใช้ปฏิบัติงานประจําสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล)

0 0 97,200 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น ชนิดบาน
เลื่อน

0 0 10,500 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง 0 0 0 200,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังน้ําดื่มและเครื่องทําน้ําเย็น (สําหรับ
ใช้ในโรงเรียนเทศบาลตลาดแค)

0 0 44,900 0 0 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณห้องพักครู
อาคารประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

0 0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อผ้ามานพร้อมอุปกรณอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 35,000 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื่่อครุภัณฑคอมพิวเตอร  จัดซื้อเครื่อง
พิมพ จํานวน 9 เครื่อง
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (ink tank pinter) จํานวน 3 
เครื่อง
- เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
หน้า/นาที) จํานวน 6 เครื่อง

0 0 28,500 0 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑประเภทคอมพิวเตอรแบบ
ประมวลผลแบบที่ 2 (สําหรับปฏิบัติงาน
ประจําสถานศึกษาสังกัดเทศบาล)

0 0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 235,100 252,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 235,100 252,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,532,000 1,526,480 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถาน
ศึกษาสังกัดอื่นในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
ตลาดแค

0 0 0 1,516,000 1.06 % 1,532,000
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อุดหนุนอาหารกลางวันให้แกนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภาย
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

0 0 1,559,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,532,000 1,526,480 1,559,000 1,516,000 1,532,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,532,000 1,526,480 1,559,000 1,516,000 1,532,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 13,659,253.4 12,878,540.12 12,749,467.73 15,524,333 14,806,866
รวมแผนงานการศึกษา 14,281,855.4 13,893,672.48 13,768,323.73 16,721,918 16,608,066

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 800,940 848,520 895,898.71 803,000 20.24 % 965,500

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 166,740 0 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 794,400 801,720 807,960 816,000 0.98 % 824,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 85,020 77,700 72,000 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,889,100 1,769,940 1,817,858.71 1,733,000 1,903,500
รวมงบบุคลากร 1,889,100 1,769,940 1,817,858.71 1,733,000 1,903,500
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 2,300 176,000 -9.66 % 159,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 73,800 72,000 72,000 60,000 20 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,400 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 73,800 72,000 76,700 246,000 241,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 338,136 108,100 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 60,624 150,000 -100 % 0

1. คาจ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลห้องสุขาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

0 0 0 0 100 % 147,000

2. คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 21,492 7,868 25,118 50,000 0 % 50,000
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โครงการคัดแยกขยะและกําจัดขยะในครัว
เรือน

10,000 0 38,911 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะพิษและขยะ
อันตรายในชุมชน

0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการป้องกันการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําเสียอยางเป็นระบบ

8,940 0 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 178,739.64 136,986.34 106,555.07 170,000 117.65 % 370,000

รวมค่าใช้สอย 557,307.64 252,954.34 231,208.07 490,000 650,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,252 14,928 14,881 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,909.5 29,964 11,710 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 8,416 12,396 51,200 55,000 -45.45 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,759.35 4,429.8 60,801.8 100,000 -50 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 97,410.1 114,677.75 109,049.27 140,000 71.43 % 240,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,860 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 2,240 11,310 15,000 -33.33 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร 3,900 9,100 21,270 24,000 0 % 24,000

รวมค่าวัสดุ 175,506.95 187,735.55 280,222.07 394,000 414,000
รวมงบดําเนินงาน 806,614.59 512,689.89 588,130.14 1,130,000 1,305,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสียโรงสูบข้าง 
รพ.สต.ตลาดแค

0 0 0 500,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพนยาแบบสะพายหลัง จํานวน 
2 เครื่อง

5,992 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพนระบบละอองฝอยละเอียด 
(ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต

0 0 0 500,000 -100 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อรถเข็น 2 ล้อ 2,400 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียง(ตามแบบที่มีจําหนายในท้อง
ตลาด)

40,660 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 17,013 0 0 0 0 % 0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 66,065 0 0 1,150,000 100,000
รวมงบลงทุน 66,065 0 0 1,150,000 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,761,779.59 2,282,629.89 2,405,988.85 4,013,000 3,308,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า 19,920 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันโรคติดตอ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผู้สูง
อายุ สร้างสุข 5 มิติ

0 0 49,860 20,000 -100 % 0

โครงการยุวทูตรักษสิ่งแวดล้อม 13,210 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

0 0 40,560 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร 2,690 0 14,120 30,000 0 % 30,000
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0 0 32,870 0 0 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ  เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศงดร
.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมา่รี

0 33,185 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,820 33,185 137,410 150,000 130,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 19,760 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 19,760 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 55,580 33,185 137,410 170,000 150,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 55,580 33,185 137,410 170,000 150,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 200,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโค
รางการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท 
จํานวน 10 ชุมชน

0 0 200,000 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 10 ชุมชน

0 0 0 0 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 200,000 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 200,000 200,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 200,000 200,000 200,000 200,000
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รวมแผนงานสาธารณสุข 2,817,359.59 2,515,814.89 2,743,398.85 4,383,000 3,658,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 553,980 587,760 623,220 617,500 30.53 % 806,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 187,200 194,760 203,640 204,600 9.48 % 224,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 783,180 824,520 868,860 864,100 1,072,000
รวมงบบุคลากร 783,180 824,520 868,860 864,100 1,072,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 500 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 900 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 1,400 20,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วันที่พิมพ : 30/7/2563  15:30:15 หน้า : 35/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 22,392 0 13,180 50,000 -20 % 40,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 47,510 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการ

0 0 49,520 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 112,320 113.68 % 240,000

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้เทาทันสื่อ
ออนไลน

0 0 0 36,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 400 15,000 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 22,392 47,510 63,100 263,820 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,859 13,393 9,893 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,078.85 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 3,266.89 0 0 10,000 300 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 15,900 18,800 29,950 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 35,104.74 32,193 39,843 85,000 125,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 4,309.1 2,622.1 29,086.77 30,000 0 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 1,284 1,284 1,284 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,593.1 3,906.1 30,370.77 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 63,089.84 83,609.1 134,713.77 403,820 565,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อคูลเลอรต้มน้ําไฟฟ้า ขนาด 21 ลิตร 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อโซฟาห้องประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผู้สุงอายุเทศบาล
ตําบลตลาดแค

0 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซื้อโตะหินออน จํานวน 6 ชุด 12,000 0 0 0 0 % 0

จัดซื่อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว 
จํานวน 2 ตัว

2,800 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 
8 ตัว

14,000 0 0 0 0 % 0

พัดลมติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จํานวน 4 
ตัว

8,800 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 19,100 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 1,400 -100 % 0

จัดซื่่ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 700 บาท

0 0 1,380 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,700 0 8,180 41,400 0
รวมงบลงทุน 56,700 0 8,180 41,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 902,969.84 908,129.1 1,011,753.77 1,309,320 1,637,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวัยรุนจะวุนรัก  ถ้าริรักในวัยเรียน 13,940 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสด
ใส  รางกายแข็งแรง 

32,840 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 25,460 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 72,240 0 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 72,240 0 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนมีพนักงานพิงครึ่งหลัง มี
เท้าแขนปรับได้ 

3,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,500 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 3,500 0 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 75,740 0 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 978,709.84 908,129.1 1,011,753.77 1,309,320 1,637,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 462,120 0 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 57,300 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 519,420 0 0 0 0
รวมงบบุคลากร 519,420 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 519,420 0 0 0 0
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 23,359.9 41,623 22,949.6 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 23,359.9 41,623 22,949.6 150,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 23,359.9 41,623 22,949.6 150,000 150,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สําหรับเป็นคาใช้จายโครงขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ชวงบ้านโนนพิมาน - บ้านดอน 
หมูที่ 12

0 0 268,896.35 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 100,578.93 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,578.93 0 268,896.35 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 100,578.93 0 268,896.35 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 123,938.83 41,623 291,845.95 150,000 150,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 643,358.83 41,623 291,845.95 150,000 150,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู
ชุมชน

37,310 0 0 0 0 % 0

โครงการถนนคนเดิน 48,078 49,200 0 0 0 % 0

โครงการถายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วันที่พิมพ : 30/7/2563  15:30:16 หน้า : 41/52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเทิดทูนสถาบันและงานรัฐพิธี 0 30,000 0 0 0 % 0

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 351,194 0 0 0 0 % 0

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

2,625 0 14,675 40,000 0 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงคแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล

0 4,500 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 0 0 14,096 50,000 0 % 50,000

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 439,207 83,700 28,771 220,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 439,207 83,700 28,771 220,000 220,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 449,207 83,700 28,771 220,000 220,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 449,207 83,700 28,771 220,000 220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

แขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลตลาดแค 0 0 0 0 100 % 80,000

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 44,232 40,000 25 % 50,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชนเข้ารวมการแขงขัน
กีฬากับหนวยงานอื่น

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 44,232 60,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 44,232 60,000 150,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 0 44,232 60,000 150,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จัดงานฉลองวันแหงชัยชนะของท้าวสุรนารี 0 0 0 0 100 % 10,000

จัดงานประเพณีวันสงกรานต 0 0 17,232 0 100 % 50,000
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จัดงานวันลอยกระทง 0 0 96,837 69,415 15.25 % 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 155,669 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 63,850 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันฉลองวันแหงชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี

5,400 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันลอยกระทง 10,725.6 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 79,975.6 155,669 114,069 69,415 140,000
รวมงบดําเนินงาน 79,975.6 155,669 114,069 69,415 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 79,975.6 155,669 114,069 69,415 140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 79,975.6 155,669 158,301 129,415 290,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 463,097 530,620 594,540 620,640 -2.04 % 608,000

เงินประจําตําแหนง 38,850 38,500 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 405,000 324,000 432,000 0 % 432,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0 45,000 35,966.67 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 501,947 1,019,120 996,506.67 1,142,640 1,130,000
รวมงบบุคลากร 501,947 1,019,120 996,506.67 1,142,640 1,130,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 11,500 80,000 -75 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 42,000 0 0 72,000 0 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 4,200 4,200 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 67,000 4,200 15,700 167,000 107,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 139,484.82 24,610 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 40,482.22 70,000 -100 % 0

1. คาจ้างเหมาบริการให้แกผู้รับจ้างทําอยาง
ใดอยางหนึ่งซึ่งมิไชเป็นการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสร้าง

0 0 0 0 100 % 40,000

2. คาธรรมเนียมตางๆให้แกสวนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,060 17,582 14,798 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 156,544.82 42,192 55,280.22 170,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,790 11,289 5,731 19,680 1.63 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 6,780 70,000 185.71 % 200,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,345.7 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,668.38 847.2 450 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 9,270 2,000 2,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 2,110 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 31,074.08 14,136.2 17,071 169,680 300,000
รวมงบดําเนินงาน 254,618.9 60,528.2 88,051.22 506,680 607,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนมีพนักพิงหลัง มี
เท้าแขน ปรับระดับได้

3,500 0 0 0 0 % 0

โตะพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้บริหารกองชาง 13,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 32,200 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (inkjet) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,700 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน 2 เครื่อง 6,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,100 7,700 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คาK) 0 0 0 0 100 % 50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ/คารับรองแบบ/คาควบคุมงาน
กอสร้างที่จายให้กับเอกชน นิติบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งงานกอสร้าง

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 55,100 7,700 0 0 100,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 811,665.9 1,087,348.2 1,084,557.89 1,649,320 1,837,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,656.7 4,750 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 47,656.7 4,750 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 159,980.95 25,745 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 159,980.95 25,745 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 207,637.65 30,495 0 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างที่พักผู้โดยสารตรงข้าม
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ชุมชนโนนหนาม
แดง หมู 12

80,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างที่พักผู้โดยสารหน้า
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ชุมชนโนนพิมาน 
หมู 12

80,000 0 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วบอขยะของเทศบาล 
ตําบลตลาดแค

0 0 0 0 100 % 800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนหลังฝาย
น้ําล้น ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝังเหนือ  
หมูที่ 15

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล
ซอย 13/3 (จากต้นซอย-บ้านยายเฟือง) 

100,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนหลังฝายน้ํา
ล้น  ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝังเหนือ  หมู
ที่ 15

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา ตสล. ถนน
เทศบาล ซอย 15 ชุมชนสระแทด หมูที่ 11

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ถนน
เทศบาลซอย 9/4 (ข้างบ้านนางอุทัย  สิงห
พล - บ้านนายสุวรรณ  เกิดมะเริง) ชุมชน
โนนพิมาน  หมูที่ 12

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณ
ประโยชน (ข้างบอบําบัดเทศบาล) ชุมชน
สําโรงตะวันออก หมูที่ 1

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมผิวจราจร คสล. ถนน
เทศบาล ซอย 19 (เลียบลําเหมือง) ชุมชน
สําโรงตะวันออก หมูที่ 1

0 0 0 1,950,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการถมดินบดอัดหน้าโรงพยาบาลสง
เสริมสุขภาพตําบลตลาดแค

150,000 0 0 0 0 % 0

โครงการถมดินหน้าร้านค้าชุมชน 0 0 0 138,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนน และกอสร้างทอ
ระบายน้ํา ตสล. ถนนเทศบาลซอย 6 (ข้าง 
รพ.สต.ตลาดแค)

0 0 0 1,000,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมฝาบอพักและ
รางระบายน้ําในเขตเทศบาล

0 93,900 0 0 0 % 0

โครงการวางทอหน้าโรงเรียนอนุบาลตลาด
แค บริเวณข้างบ้านยายเที่ยง

81,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 491,000 93,900 0 3,688,000 1,000,000
รวมงบลงทุน 491,000 93,900 0 3,688,000 1,000,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 698,637.65 124,395 0 3,688,000 1,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,510,303.55 1,211,743.2 1,084,557.89 5,337,320 2,837,000

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,294 4,322.8 34,872 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0 4,868.5 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 11,294 9,191.3 34,872 25,000 25,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 156,534.2 129,598.49 136,101.96 290,000 -20.69 % 230,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 156,534.2 129,598.49 136,101.96 290,000 230,000
รวมงบดําเนินงาน 167,828.2 138,789.79 170,973.96 315,000 255,000
รวมงานตลาดสด 167,828.2 138,789.79 170,973.96 315,000 255,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 167,828.2 138,789.79 170,973.96 315,000 255,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินต้น 903,817.78 921,772.3 940,265.44 959,335 1 % 968,960

คาชําระดอกเบี้ย 316,347.2 278,832.82 241,645.76 206,389 -19.16 % 166,840

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,955 204,395 197,724 241,835 -0.1 % 241,590

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 8,700 16,500 0 % 16,500

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา

1,200,000 1,440,000 1,080,000 1,200,000 0 % 1,200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,608,200 4,668,500 4,781,800 6,000,000 0 % 6,000,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,072,800 1,158,400 1,212,000 1,900,000 0 % 1,900,000

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส 0 0 0 18,000 0 % 18,000

สํารองจาย 66,639 0 76,292 139,420 79.31 % 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน 174,599.9 151,770.6 0 0 0 % 0

รายจายตามข้อผูกพัน 0 0 137,186.58 218,050 0.26 % 218,624

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
0 0 560 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

388,316 381,616 394,271.1 401,680 1.56 % 407,950

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถายโอน 41,649 41,649 41,649 42,000 0 % 42,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 248,796 452,776 248,796 591,955 -74.66 % 150,000

รวมงบกลาง 9,205,119.88 9,699,711.72 9,360,889.88 11,935,164 11,580,464
รวมงบกลาง 9,205,119.88 9,699,711.72 9,360,889.88 11,935,164 11,580,464
รวมงบกลาง 9,205,119.88 9,699,711.72 9,360,889.88 11,935,164 11,580,464

รวมแผนงานงบกลาง 9,205,119.88 9,699,711.72 9,360,889.88 11,935,164 11,580,464
รวมทุกแผนงาน 40,810,912.32 39,650,852.18 39,845,490.62 54,280,000 52,000,000



 

     

              รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู   จังหวดันครราชสมีา 

              
ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้ 52,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและ
หมวดเงนิอดุหนนุท ัว่ไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป 

 
งานบรหิารท ัว่ไป รวม 8,427,920 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 6,669,420 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกเทศมนตร ีเดอืน
ละ 27,600 บาท  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 331,200 บาท 
2. รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 คน เดอืนละ 15,180 บาทตอ่

คน  จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 364,320 บาท 
-   ตามบัญชอีัตราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทน
อยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรรีองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตร ี และการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
ใชเ้กณฑร์ายไดรั้บจรงิของปีงบประมาณ 2562 ไมร่วมเงนิกู ้
เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภทเป็นฐานก าหนดอัตรา 
เงนิเดอืน รายไดรั้บจรงิปี 2562 = 23,128,145.75 บาท 
(รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายกเทศมนตร ีเดอืนละ 4,000 บาท 
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตร ี2 คน เดอืนละ 3,000 บาท ตอ่คน  
    เป็นเงนิ 72,000 บาท 
-  ตามบัญชอีัตราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทน
อยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตร ีและการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
ใชเ้กณฑร์ายได ้ รับจรงิของปีงบประมาณ 2562ไมร่วม
เงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภทเป็นฐานก าหนด
อตัราเงนิเดอืน รายไดรั้บจรงิปี 2562 = 23,128,145.75 บาท 

(รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น)(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  1.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตร ี
      เดอืนละ 4,000 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็น   
      เงนิ 48,000 บาท 
2. รองนายกเทศมนตร ี2 คน เดอืนละ 3,000 บาท ตอ่คน  
    จ านวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ 72,000 บาท 
-  ตามบัญชอีัตราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทน
อยา่งอืน่ของนายกเทศมนตรรีองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชกิ
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตร ีและการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภา
เทศบาล   พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2557 
ใชเ้กณฑร์ายไดรั้บจรงิของปีงบประมาณ 2562 ไมร่วม
เงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภทเป็นฐานก าหนด
อตัราเงนิเดอืน รายไดรั้บจรงิปี 2562 = 23,128,145.75 บาท 
 (รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายก
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี
เดอืนละ 9,660 บาทจ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 115,920 บาท 
2)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
เดอืนละ 6,900 บาท จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ 82,800 บาท 
- ตามบัญชอีตัราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิเดอืน เงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทน
อยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิ
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรแีละการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2557 
ใชเ้กณฑร์ายไดรั้บจรงิของปีงบประมาณ 2562 ไมร่วมเงนิกู ้
เงนิสะสมและเงนิอดุหนุนทกุประเภทเป็นฐานก าหนด 
อัตราเงนิเดอืน รายไดรั้บจรงิ2562=23,128,145.75บาท 
(รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น) (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนประธานสภา
เทศบาล เดอืนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดอืน 
เป็นเงนิ 182,160 บาท 
2)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนรองประธานสภา
เทศบาล เดอืนละ 12,420 บาท จ านวน 12 เดอืน 
เป็นเงนิ 149,040 บาท 
3)  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนสมาชกิสภา
เทศบาล 10 คน เดอืนละ 9,660 บาท/ตอ่คน/ตอ่เดอืน 
จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 1,159,200 บาท 
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 - ตามบัญชอีัตราเงนิเดอืนทา้ยระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยเงนิเดอืนเงนิคา่ตอบแทน และประโยชนต์อบแทน
อยา่งอืน่ของนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกิ
สภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรแีละการจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2544 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557
ใชเ้กณฑร์ายได ้ รับจรงิของปีงบประมาณ 2562ไมร่วม
เงนิกู ้เงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุประเภทเป็นฐานก าหนด
อัตราเงนิเดอืนรายไดรั้บจรงิปี 2562=23,128,145.75 บาท 
(รายไดเ้กนิ 10-25 ลา้น)(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

       

       

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,044,780 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 3,140,580 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลในส านัก
ปลัดเทศบาลพรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนตาม
ต าแหน่ง  จ านวน 8 อัตราจ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)รวมต าแหน่งวา่ง  ทัง้นี้
ใหจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดับของ
พนักงานเทศบาล    
  - ปลัดเทศบาล                     จ านวน  1  อัตรา 
  - รองปลัดเทศบาล                จ านวน  2  อัตรา 
  - หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล    จ านวน  1  อัตรา 
  - นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร  จ านวน  1  อัตรา 
  - นักจัดการงานท่ัวไป             จ านวน  1  อัตรา 
  - นักทรัพยากรบคุคล              จ านวน  1  อัตรา 
  - เจา้พนักงานธรุการ               จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษประจ าต าแหน่งของพนักงาน
เทศบาล จ านวน 1 อัตรา เดอืนละ 7,000 บาท 
จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
  -  ปลัดเทศบาล       จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน 4 อัตรา จ านวน 12 เดอืน 
ดังนี ้
   - ปลัดเทศบาล    จ านวน 1  อัตรา เดอืนละ 7,000 บาท 
   - รองปลดัเทศบาล จ านวน  2 อตัรา เดอืนละ 3,500 บาท 
   - หวัหนา้ส านักปลดัเทศบาล จ านวน  1 อตัรา 
     เดอืนละ 3,500 บาท 
    (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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คา่จา้งลกูจา้งประจ า จ านวน 490,200 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีป่ฏบิัตงิานใน  
ส านักปลัดพรอ้มเงนิปรับปรงุคา่จา้งจ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
  -  นักการ                      จ านวน 1 อัตรา 
  -  พนักงานขบัรถยนต ์      จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนักงานจา้งตามภารกจิและ
พนักงานจา้งท่ัวไป สงักัดส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน 
 -  คนงาน                       จ านวน   1   อัตรา 
    (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ใหแ้ก ่พนักงาน
จา้งในหน่วยงานสงักัดส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน 
  -  คนงาน                        จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 1,708,500 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 498,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดังนี ้      
1)  คา่สมนาคณุกรรมการสอบวนัิยขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมนาคณุแกก่รรมการสอบสวนวนัิย ซึง่ท า
หนา้ทีส่อบสวนขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ผูก้ระท าผดิวนัิย
อยา่งรา้ยแรงตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการ
จา่ยเงนิสมนาคณุกรรมการ สอบสวนวนัิยขา้ราชการ พ.ศ.
2536    ตัง้ไว ้5,000 บาท  
-   ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลังที ่ กค  0406.4/ว
132 ลงวนัที ่25 พฤศจกิายน 2556         
2)  คา่ตอบแทนกรรมการผูอ้า่น ตรวจ และประเมนิผล
งาน ในหลักเกณฑแ์ละวธิกีารคัดเลอืกบคุคลไหไ้ดรั้บเงนิ
เพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษคา่รางวลักรรมการและ
เจา้หนา้ทีส่อบแขง่ขนัเพือ่จา่ยเป็นรางวลัใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการ และเจา้หนา้ทีใ่นการสอบแขง่ขนัหรอื
สอบคดัเลอืกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑท์ี่
กระทรวงการคลังก าหนด    ตัง้ไว ้10,000  บาท 
3)  เงนิคา่ตอบแทนคณะกรรมการด าเนนิการตามระเบยีบ
พัสดฯุตามทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางคณะกรรมการตรวจรับพัสดแุละคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งตาม ระเบยีบพัสด ุ ตัง้ไว ้ 50,000 บาท 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.
0402.5/ว 85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

         

76 



 

        
 

      

   
คา่เบีย้ประชมุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชมุใหก้ับกรรมการสภาเทศบาล 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิเดอืน 
เงนิคา่ตอบแทนและประโยชนต์อบแทนอยา่งอืน่ของนาย
เทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล และเลขานุการ
นายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยเบีย้
ประชมุกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ
ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ
ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 360,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฎหมายก าหนด 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 58,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงาน
เทศบาล และลกูจา้งประจ า 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิาร
ศกึษาของบตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541   
  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 615,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
1. คา่เชา่ทรัพยส์นิ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่ทรัพยส์นิ เชน่คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

  - ปฎบิัตติามหนังสอื ที ่มท.0808.2/ว1536 
    ลงวนัที ่ 19 มนีาคม  2561       

      

    
2. คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนังสอื หรอืเขา้ปกหนังสอื จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร, คา่เย็บหนังสอื, หรอืเขา้ปก
หนังสอืคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีมตรวจสอบแนวเขต
ทีด่นิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ พรบ., คา่เบีย้
ประกัน  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดตีามค าพพิากษาคา่
ตดิตัง้ไฟฟ้า คา่ตดิตัง้ประปา คา่ตดิตัง้โทรศัพท ์ คา่ตดิตัง้
เครือ่งรับสญัญาณตา่งๆ รวมทัง้คา่จา้งเหมาบรกิาร
บคุคลภายนอกท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่มใิชเ่ป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอ่เตมิครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรา้งใดและ
การจา้งเหมาจัดท าป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ    

      

    
3. คา่จัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดท าประกันภัยรถราชการของเทศบาล
ต าบลตลาดแค    
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใชจ้า่ยในการ
จัดท าประกันภัยทรัพยส์นิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะ
บคุคลทีม่าตรวจงาน  นเิทศกง์าน  เยีย่มชม  หรอืมาศกึษา
ดงูานพรอ้มเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่ คา่อาหาร  คา่
เครือ่งดืม่  คา่ของสมนาคณุ  คา่พมิพเ์อกสาร  คา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วเนือ่งกับการรับรองรวมทัง้คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้รงิในปีทีล่ว่งมาไมร่วมเงนิ
อดุหนุน เงนิสะสม เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสมและเงนิทีม่ี
ผูอ้ทุศิให ้ ตัง้ไว ้ 20,000  บาท  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

  
 2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุสภาทอ้งถิน่
หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บ แตง่ตัง้
ตามกฎหมายหรอืตามระเบยีบ หรอืหนังสอืสัง่การของ
กระทรวงมหาดไทย เชน่คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของ
สมนาคณุ คา่พมิพเ์อกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกับการ
รับรองรวมทัง้คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ตัง้ไว ้ 10,000  บาท  
  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

 
 3)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดกจิกรรมพธิทีางศาสนา
และรัฐพธิเีชน่ คา่ปัจจัยถวายพระ  คา่จัดซือ้เครือ่งไทย
ธรรม  คา่พวงมาลาธปูเทยีนและดอกไม ้ คา่วสัดทุีใ่ชใ้น
การจัดงาน  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ รวมถงึใน
การประชาสมัพันธเ์ชญิชวนหรอือ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนเพือ่มารว่มงานรัฐพธิตีา่งๆอาท ิ เชน่ 
วนัปิยะมหาราช  และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ฯลฯ 
ตัง้ไว ้ 20,000  บาท    
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ย
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2559  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        
 

      

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทัง้ในและ
นอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพั่กคา่ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรอืไปอบรมสมัมนา ของ
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงานเทศบาลลกูจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง หรอืบคุคลทีน่ายกเทศมนตรมีคี าสัง่ให ้
เดนิทางไปราชการ 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่4 พ.ศ. 2561 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (หน่วยงาน:ส านักปลัด) 
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โครงการจัดงานวนัเทศบาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการจัดงานวนั
เทศบาลและกจิกรรมตา่งๆ เชน่คา่ใชจ้า่ยคา่จัดซือ้เครือ่ง
ไทยธรรม คา่ปัจจัยถวายพระคา่จัดหาภัตตาหารถวาย
พระสงฆ ์ธปูเทยีนและดอกไม ้คา่วสัดทุีใ่ชใ้นการจัด
งาน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ รวมถงึในการ 
ประชาสมัพันธเ์ชญิชวนหรอือ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนเพือ่มารว่มกจิกรรม 
- ปฏบิัตติามตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและ
การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  ล าดับที ่7 หนา้ 154 
  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

    
โครงการรักน ้า รักป่า รักแผน่ดนิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการรักน ้า รักป่า รัก
แผน่ดนิโดยมคีา่ใชจ่า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่จัดท าเอกสาร คา่จัดท าสือ่ 
เผยแพรข่อ้มลู คา่ป้ายประชาสมัพันธ ์คา่วสัดอุปุกรณ์ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่7 ดา้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ล าดับที ่1หนา้ 187 
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

    
โครงการเลอืกตัง้นายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการเลอืกตัง้
นายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภาเทศบาล  ตาม
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก าหนด (กรณีครบวาระ) เชน่การ
ประชาสมัพันธ ์การรณรงคก์ารใหข้อ้มลูขา่วสาร 
แกป่ระชาชนไดท้ราบถงึสทิธแิละหนา้ทีก่ารมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืงวสัดอุปุกรณใ์นการเลอืกตัง้  คา่ตอบแทน
คณะกรรมการในการเลอืกตัง้ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว
3675 ลว.6 ก.ค. 61 และ หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1705 ลว.20 ม.ีค. 63 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  ล าดับที ่2 หนา้ 153 
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของ
เทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดโครงการอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานของ เทศบาลต าบลตลาดแค 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  ล าดับที ่13 หนา้ 155 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
เงนิสง่คนืกองทนุแทนผูป้ระสบภัยกรณีรถขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสง่คนืกองทนุทดแทนผูป้ระสบภัยกรณีรถ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
-   ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 1033  ลงวนัที ่16 มนีาคม 2554  เรือ่งการสง่เงนิคนื
กองทนุทดแทนผูป้ระสบภัย กรณีรถขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 70,000 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาครภัุณฑแ์ละ 
     ทรัพยส์นิตา่งๆ  ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของส านัก 
     ปลัดเทศบาลทีช่ ารดุเสยีหายเสือ่มสภาพ  ใหส้ามารถ 
     ใชง้านไดต้ามปกตกิรณีเป็นการจา้งเหมาทัง้คา่สิง่ของ 
     และคา่แรงงาน  ตัง้ไว ้20,000  บาท 
-    ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นมาก 
     ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556  
2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมและการบ ารงุรักษา 
     ยานพาหนะของ ทางราชการ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ 
     ของส านักปลัด   ตัง้ไว ้50,000บาท 
 -  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ทีม่ท 0808.2/ 
     ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
      (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 295,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดุ
ส านักงาน เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไม ้
บรรทัด ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  

      

   
วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไม ้

กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 
(หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  
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วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามัน

ทางไม ้ทนิเนอร ์ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ 
 (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  

      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

       

   
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 140,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา ถา่น ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 300,500 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 240,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส าหรับภายในส านักงาน

เทศบาลและอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของส านัก
ปลัดเทศบาล     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่บรกิารโทรศัพท ์ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศัพทส์ าหรับตดิตอ่ราชการ

ภายในประเทศระหวา่งประเทศของเทศบาลต าบลตลาด
แค  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

       

   
คา่บรกิารไปรษณีย ์ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย ์คา่ซือ้ดวงตราไปรษณียากร คา่

ธนาณัตคิา่โทรเลข คา่ธรรมเนยีมสง่เงนิธนาณัต ิคา่เชา่ตู ้
ไปรษณีย ์ฯลฯ    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  

      

       

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรสาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทยีม คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกับการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) รายเดอืน 
รวมถงึอนิเตอรเ์น็ตการด์ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับ
การใชบ้รกิารดังกลา่วของเทศบาลต าบลตลาดแค 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   
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งบรายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่ รวม 20,000 บาท 

   
รายจา่ยอืน่       

    
จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจัิย ประเมนิผล หรอืพัฒนาระบบตา่งๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาวจัิย ประเมนิผล 
หรอืพัฒนาระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การจัดหาหรอืปรับปรงุ
ครภัุณฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  เชน่  คา่จา้งส ารวจและ
ประเมนิผลความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร ฯลฯ 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารท่ัวไป  ล าดับที ่15 หนา้ 156 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   

      

      

      

      

  
งบเงนิอดุหนนุ รวม 30,000 บาท 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 30,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

    
อดุหนุนทีท่ าการปกครอง อ าเภอโนนสงู (โครงการจัดงานรัฐ
พธิแีละปกป้องสถาบัน) 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอโนนสงู  
(โครงการจัดงานรัฐพธิแีละปกป้องสถาบัน)  
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563  
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ
คณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  ล าดับ
ที ่16  หนา้ 156 
   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)   
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 1,388,550 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 962,000 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 962,000 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 920,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้
ปรับปรงุเงนิเดอืนตามต าแหน่งและอัตรา  จ านวน 3 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564 - 2566) รวมต าแหน่งวา่ง ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่
เลือ่นขัน้เงนิเดอืนเลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้ 
-  ผูอ้ านวยการกองวชิาการและแผนงาน  จ านวน  1  อัตรา 
-  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนงาน    จ านวน  1  อัตรา   
-  นติกิร                                         จ านวน  1  อัตรา  
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)  

      

       

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้
-  ผูอ้ านวยการกองวชิาการและแผนงาน จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 418,550 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื 
     ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสด ุ
     ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ตัง้ไว ้ 15,000  บาท 
  -  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 
     0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561  
2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิ 
     ตามความรับผดิทางละเมดิตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ี
     วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรับผดิทางละเมดิ 

      ของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 ตัง้ไว ้ 5,000  บาท  
  -  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 
     132  ลงวนัที ่25  พฤศจกิายน  2556 
      (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)   

      

       

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฎหมายก าหนด 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงาน
เทศบาลและลกูจา้งประจ า 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยสวัสดกิารศกึษาของ
บตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
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คา่ใชส้อย รวม 236,150 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
1 คา่ตอ่สญัญาโดเมนเนมและเว็บโฮสดิง้ taladkae.go.th จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอ่สญัญาโดเมนเนมและเว็บโฮสดิง้  

taladkae.go.th (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)    
      

    
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนังสอื ระเบยีบ เทศบัญญัต ิหรอื
โครงการตา่งๆทีเ่ทศบาลจัดท า 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนังสอื ระเบยีบ เทศบัญญัต ิหรอื
โครงการตา่งๆ ทีเ่ทศบาลจัดท า คา่ระวางบรรทกุ 
คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีม
โอนทีด่นิ ตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คา่ประกันตา่งๆ รวมทัง้
คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่
ซ ึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิครภุัณฑห์รอื
สิง่กอ่สรา้งอยา่งใดอยา่งหนึง่ และอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้งหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นในการ
ปฏบิัตงิานหรอืจา้งเหมาจัดท าป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน)    

      

    
3. คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าหนังสอืเผยแพรผ่ลงานของเทศบาลฯ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าหนังสอืเผยแพรผ่ลงาน
ของเทศบาลต าบลตลาดแค รายงาน กจิกรรม หรอืวารสาย
ของเทศบาลในการประชาสมัพันธง์านตา่งๆ เชน่ จดหมาย
ขา่ว แผน่พับ หนังสอืพมิพ ์ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการประชมุคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตามกฎหมายหรอืตาม
ระเบยีบ หรอืหนังสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย เชน่ 
คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพเ์อกสาร 
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกับการรับรอง รวมทัง้คา่บรกิารและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอด
รถยนต ์ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 
ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิ
ไดต้ามระเบยีบฯ   
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่4 พ.ศ. 2561 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
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โครงการจัดท าสือ่เผยแพรผ่ลงานของเทศบาล จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการจัดท าสือ่
เผยแพรผ่ลงานของเทศบาลโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่จัดท า
เลม่ผลงานของเทศบาลต าบลตลาดแค 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
ล าดับที ่ 18  หนา้ 157 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

        

    
โครงการรณรงคเ์ผยแพรป่ระชาธปิไตย จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการรณรงค์
เผยแพรป่ระชาธปิไตย โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหาร   
อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนลิ สือ่รณรงค์
ประชาสมัพันธ ์คา่วสัดใุนการจัดอบรม คา่สมนาคณุ
วทิยากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - ปฏบิัตติามระเบยีบวา่ดว้ยการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบกิจา่ย คา่ใชจ้า่ยในการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
ล าดับที ่ 23  หนา้ 158 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 31,150 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภัุณฑแ์ละ
สิง่กอ่สรา้งตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองวชิาการ
และแผนงานทีช่ ารดุเสยีหาย เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้าร
ได ้เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ปริ๊นทเ์ตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี 
โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 80,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่  กระดาษ 

หมกึ  ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลบิ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ (หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ันและส ีฟิลม์ เมมโมรี
การด์ ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 17,400 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

กองวชิาการและแผนงาน 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

       

   
คา่บรกิารโทรศัพท ์ จ านวน 2,400 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศัพทท์ีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ

กองวชิาการและแผนงาน 
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 

      

      

      

  
งบลงทนุ รวม 8,000 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 8,000 บาท 

   
ครภัุณฑส์ านักงาน       

    
จัดซือ้โตะ๊เหล็กส านักงาน ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 4 ฟตุ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้โตะ๊เหล็กส านักงาน ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 4 ฟตุ 
 -  คณุลักษณะตามบัญชมีาตรฐานครภัุณฑ ์ส านัก
งบประมาณ  
 -  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิม่เตมิ  ฉบับที ่2/2563 บัญชคีรภัุณฑ ์ แผนงาน
บรหิารงานท่ัวไป ล าดับ 3 หนา้  17   
(หน่วยงาน : กองวชิาการและแผนงาน) 
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งานบรหิารงานคลงั รวม 2,448,500 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,860,500 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,860,500 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 1,698,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลในกอง
คลัง พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนตามต าแหน่ง 
จ านวน 5 อัตรา จ านวน 12 เดอืนตามกรอบแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รวมต าแหน่งวา่งทัง้นีใ้หจ้่ายตาม
ค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล 
ดังนี ้
   -  ผูอ้ านวยการกองคลัง             จ านวน  1  อัตรา    
   -  นักวชิาการเงนิและบัญช ี         จ านวน 1  อัตรา  
   -  นักวชิาการพัสด ุ                   จ านวน  1  อัตรา  
   -  เจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี  จ านวน  1  อตัรา 
   -  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได ้      จ านวน  1  อัตรา  
 (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลไดรั้บ 
เงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย  จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
   - ผูอ้ านวยการกองคลัง    จ านวน 1 อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลงั)   

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้กพ่นักงานจา้งท่ัวไป สงักัดกอง
คลัง จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
  -  คนงานท่ัวไป              จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ใหแ้ก ่พนักงาน
จา้งในกองคลัง  จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้
  -  คนงานท่ัวไป              จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองคลงั) 

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 588,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 294,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื
ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ
ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561 
(หน่วยงาน : กองคลัง)  
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คา่เชา่บา้น จ านวน 264,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฏหมายก าหนด 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559   (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

       

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงาน
เทศบาลและลกูจา้งประจ า 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยสวัสดกิารศกึษาของ
บตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541  (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
คา่ใชส้อย รวม 178,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
โครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดท าโครงการแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ   
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่หา้ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 แผนงานบรหิารท่ัวไป ล าดับที2่5หนา้ 159 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

        

    
เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนังสอื ระเบยีบ เทศบัญญัต ิหรอืโครงการ
ตา่งๆ ทีเ่ทศบาลจัดท า 

จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บหนังสอื ระเบยีบ เทศบัญญัต ิหรอื
โครงการตา่งๆ ทีเ่ทศบาลจัดท าคา่ระวางบรรทกุ 
คา่ธรรมเนยีม และคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีม
การโอนทีด่นิตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ คา่ประกันตา่งๆ  
รวมทัง้คา่จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกท าการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ซ ึง่มไิชเ่ป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ
ครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้งหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นในการ
ปฏบิัตงิานหรอืจา้งเหมาจัดท าป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ  

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน 
คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่กคา่บรกิารจอด
รถยนต ์ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ 
คา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น
ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิ
ไดต้ามระเบยีบฯ  
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่4 พ.ศ. 2561 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  (หน่วยงาน : กองคลัง) 
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คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภัุณฑแ์ละ
สิง่กอ่สรา้งตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองคลังที่
ช ารดุเสยีหาย เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารได ้เชน่ เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ ปริ๊นทเ์ตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี โตะ๊ เกา้อี ้
ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 116,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่  กระดาษ 

หมกึ ดนิสอ  ปากกา ไมบ้รรทัด  ยางลบ  คลบิหนบี
กระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองคลัง)  

      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่  

เชน่  แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์ 
เพลา ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามัน
เตา ถา่น ฯลฯ (หน่วยงาน : กองคลัง)   

      

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 3,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ันและส ีฟิลม์ เมมโมรี
การด์ ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ (หน่วยงาน : กองคลัง) 

      

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองคลัง) 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

     

 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 2,499,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,621,000 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,621,000 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 249,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ทีป่ฏบิัตงิาน
ในงานป้องกันฯ ส านักปลดัเทศบาล พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุ
เงนิเดอืนตามต าแหน่ง จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) รวม
ต าแหน่งวา่งทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน เลือ่น
ระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
      - นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  อัตรา 
        (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่จา้งลกูจา้งประจ า จ านวน 218,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีป่ฏบิัตงิานในงาน
ป้องกันฯส านักปลดั พรอ้มเงนิปรับปรงุคา่จา้ง
จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้
    -   พนักงานวทิย ุ   จ านวน  1  อัตรา 
        (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,033,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนักงานจา้งตามภารกจิ และ
พนักงานจา้งท่ัวไป ทีป่ฏบิัตงิานในงานป้องกันฯส านัก
ปลัด จ านวน 9 อัตรา จ านวน 12 เดอืน  ตามกรอบ 
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ดังนี้ 
  -  พนักงานขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา  จ านวน   2  อัตรา 
  -  พนักงานดับเพลงิ                    จ านวน  5  อัตรา  
  -  คนงาน                                 จ านวน   1  อตัรา 
  -  ยาม                                     จ านวน   1  อตัรา 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว ใหแ้ก ่พนักงาน
จา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งท่ัวไป ทีป่ฏบิัตงิานในงาน
ป้องกันฯส านักปลดั จ านวน 9 อัตรา  จ านวน 12 เดอืน ตาม
กรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ดังนี ้
-  พนักงานขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา    จ านวน   2  อัตรา 
  -  พนักงานดับเพลงิ                  จ านวน  5  อัตรา  
  -  คนงาน                               จ านวน   1  อัตรา 
  -  ยาม                                  จ านวน   1  อัตรา 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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งบด าเนนิงาน รวม 628,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 88,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลาทีเ่สยีไป เพือ่
สนับสนุนการปฏบิตัหินา้ทีใ่นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ใหก้บั อปพร.ทีไ่ดรั้บค าสัง่จากผูอ้ านวยการศนูยฯ์ ใหป้ฏบิตังิาน 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่    (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล)  

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ตามสทิธทิี่
กฎหมายก าหนด 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
คา่ใชส้อย รวม 310,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทัง้ในและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ คา่เชา่ที่
พัก คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการเดนิทางไป
ราชการหรอืไปอบรมสมัมนาของพนักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ า
และพนักงานจา้งทีน่ายกเทศมนตรมีคี าสัง่ให ้เดนิทางไปราชการ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4 พ.ศ. 2561 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

    
โครงการป้องกันและลดอบุัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่เชน่ คา่วัสดอุปุกรณ์ 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่เบีย้เลีย้งพนักงานเทศบาล
สามญั พนักงานครเูทศบาลลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
ทีไ่ดรั้บค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปปฏบิตัริาชการทีจ่ดุบรกิารและศนูย์
ประสานฯคา่ป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่     
- ปฏบิตัติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0804.5/ว 1634 ลงวันที ่22 ก.ย. 2557 
- ปฏบิตัติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0810.4/ว4202 ลงวันที ่25 ธ.ค. 2561 
- ปฏบิตัติามหนังสอืกรมกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว
3892 ลงวันที ่28 ม.ิย. 2562 
- ปฏบิตัติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท.
0810.4/ว1123 ลงวันที ่9 เม.ย. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศาสตร์
ที ่10 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ แผนงาน
รักษาความสงบภายใน ล าดบัที ่5  หนา้ที ่ 217   
(หน่วยงาน : ส านักปลดัเทศบาล)   
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โครงการป้องกันและลดอบุัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต ์

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการป้องกนัและลด
อบุัตเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต ์เชน่ คา่วสัดุ
อปุกรณ ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่เบีย้เลีย้งพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานครเูทศบาล ลกูจา้งประจ าและ
พนักงานจา้งทีไ่ดรั้บค าสัง่ใหเ้ดนิทางไปปฏบิัตริาชการทีจ่ดุ
บรกิารและศนูยป์ระสานฯคา่ป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้กอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่     
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0804.5/ว 1634 ลงวนัที ่22 ก.ย. 2557 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท.0810.4/ว4202 ลงวนัที ่25 ธ.ค. 2561 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.
0808.2/ว3892 ลงวนัที ่28 ม.ิย. 2562 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ที ่มท.0810.4/ว1123 ลงวนัที ่9 เม.ย. 2563 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่10 ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ล าดับที ่ 6 
หนา้ที ่ 217 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัต ิ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการฝึกอบรม
ทบทวนชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัต ิเชน่ คา่วทิยากร  คา่
วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรมและ ซกัซอ้มแผนฯคา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหารกลางวนั คา่จัดสถานที ่ คา่ป้าย
ประชาสมัพันธต์า่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 
-  โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  โดยถอืปฏบิตัติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0229/ว7367 ลงวนัที ่4 ธันวาคม 
2562  เรือ่ง แนวทางขบัเคลือ่นการปฏบิัตงิานของชดุ
ปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัต ิ
-  โดยถอืปฏบิตัติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว5329 ลงวนัที ่26 
ธันวาคม 2562  เรือ่ง แนวทางการจัดฝึกอบรมชดุ
ปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัต ิ
-  โดยถอืปฏบิตัติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว440  ลงวนัที ่13  
กมุภาพันธ ์2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้งบประมาณ
ส าหรับฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภัยพบิัตฯิ 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิม่เตมิ ฉบับที ่2/2563 ยทุธศาสตรท์ี ่10 ดา้นความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  ล าดับที ่ 2 หนา้ที ่15  
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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โครงการฝึกอบรมและซกัซอ้มแผนป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและ
ซกัซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน่ คา่
วทิยากร คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรมและ ซกัซอ้มแผนฯ
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่คา่อาหารกลางวนั คา่จัดสถานที ่
คา่ป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น 
-  โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ย
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่10 ดา้นความมั่นคงปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยส์นิ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ล าดับที ่3 
หนา้ที ่ 216  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  1) เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภัุณฑแ์ละคา่ 
บ ารงุรักษาซอ่มแซมทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งหรอืทรัพยส์นิ
ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของงานป้องกันฯ ส านักปลัด
ทีช่ ารดุเสยีหายเสือ่มสภาพใหส้ามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ ตัง้ไว ้20,000  บาท   
-   ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท. 
    0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม  2556  
2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมยานพาหนะ
ของงานป้องกันฯส านักปลัด        ตัง้ไว ้20,000  บาท 
-   ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ 
    ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม  2556  
        (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 230,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่  

แบ็ตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา ถา่น ฯลฯ 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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วสัดเุครือ่งดับเพลงิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งดับเพลงิ เชน่ เครือ่ง
ดับเพลงิ ผงเคมดีับเพลงิ ถังดับเพลงิชนดิผงเคม ีสายสง่
น ้าดับเพลงิ ขอ้ตอ่ ขอ้ตอ่ทองเหลอืง ขอ้ตอ่ประปาดับเพลงิ 
หัวฉีด ผา้หม่กันไฟ ขวานดับเพลงิ และวสัดดุับเพลงิอืน่ๆ ที่
ใชใ้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
วสัดอุืน่ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ เชน่ วสัดอุืน่ๆ ทีใ่ชใ้นงาน
ป้องกันฯ ไดแ้ก ่ตะแกรงกนัสวะ หังเชือ่มแกส๊ หัววาลว์
เปิด – ปิดแกส๊ ทอ่ดดู  หัวฉีด ขอ้ตอ่ ขอ้แยก ฯลฯ  
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

      

  
งบลงทนุ รวม 250,000 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 250,000 บาท 

   
คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์       

    
คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์ จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาซอ่มแซมและปรับปรงุครภัุณฑ ์
(รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภัุณฑ์
ขนาดใหญซ่ึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารงุตามปกตหิรอืคา่ซอ่ม
กลาง) เชน่ รถบรรทกุน ้า  รถดับเพลงิ  รถกระเชา้ฯ ที่
ตอ้งการซอ่มแซมตอ่โครงสรา้งหลัก เชน่ ซอ่มเครือ่งยนต ์
ซอ่มแชสซฯี และเพือ่ปรับปรงุซอ่มแซม รถบรรทกุน ้า
ขนาด  6,000 ลติร หมายเลขทะเบยีน  83-6901 
นครราชสมีา หมายเลขครภุัณฑ ์006-36-0001 เพือ่ป้องกัน
และลดความเสีย่งและการช ารดุของรถบรรทกุน ้าในขณะ
ปฏบิัตงิาน  
 - ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 ก.ค. 2556  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิม่เตมิ ฉบับที ่2/2563 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การบรหิาร
ราชการใหม้ปีระสทิธภิาพ  แผนงานบรหิารท่ัวไป 
ล าดับที ่2 หนา้ 16 (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล)  
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แผนงานการศกึษา 

     

 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,801,200 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 883,200 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 883,200 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 654,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นักงานเทศบาลในกองการศกึษา
พรอ้มทัง้ปรับปรงุเงนิเดอืนตามต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564-2566) รวมต าแหน่งวา่ง ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่
เลือ่นขัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
 -  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา             จ านวน  1  อัตรา 
 -  นักวชิาการศกึษา                         จ านวน  1  อัตรา   
  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของขา้ราชการและ
พนักงานเทศบาลทีไ่ดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบ
กฎหมาย 
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
   -  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา   จ านวน  1  อัตรา 
      (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 187,200 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนักงานจา้งตามภารกจิและ
พนักงานจา้งท่ัวไป จ านวน  2 อัตรา 
จ านวน  12 เดอืน ดังนี ้
  -  ผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา   จ านวน  1  อัตรา 
  -  ผูช้ว่ยนักสนัทนาการ       จ านวน  1  อัตรา 
     (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 918,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 83,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื
ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560   
  -  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.
0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561  

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฏหมายก าหนด 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบั

ที ่3) พ.ศ. 2559   (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงาน
เทศบาล และลกูจา้งประจ า 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยสวัสดกิารศกึษาของ
บตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
  (หน่วยงาน:กองการศกึษา)   
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คา่ใชส้อย รวม 325,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
1. คา่เย็บหนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าเอกสาร

ตา่งๆ เชน่การเขา้เลม่ หุม้ปก ถา่ยเอกสาร ฯลฯ   
      

    
2.คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกับการจา้งเหมาโฆษณาและ

เผยแพรข่า่วทางวทิยกุระจายเสยีงโทรทัศน ์และสือ่
ส ิง่พมิพต์า่งๆ ฯลฯ      (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เลีย้งรับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะ
บคุคลทีม่าตรวจงาน นเิทศกง์าน เยีย่มชม หรอืมาศกึษาดู
งานพรอ้มเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ประชมุคณะกรรมการหรอื
คณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตามกฎหมายหรอืตาม
ระเบยีบ หรอืหนังสอืสัง่การของกระทรวงมหาดไทย 
เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของสมนาคณุ คา่พมิพ์
เอกสาร คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกับการรับรอง รวมทัง้
คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราช
อาณาจักและนอกราชอาณาจักร เชน่คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้
เลีย้งเดนิทาง คา่พาหนะคา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถยนต ์
ณ ทา่อากาศยานคา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนยีมใน
การใชส้นามบนิและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นักงาน
เทศบาลลกูจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่4 พ.ศ. 2561 
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557   (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

        

    
โครงการฝึกอบรมสมนาและศกึษาดงูานพัฒนาครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาในสงักัดเทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรม
สมัมนาและศกึษาดงูานพัฒนาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษาในสงักัดเทศบาลต าบลตลาดแค  โดยมคีา่ใชจ้า่ย 
เชน่ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการใชแ้ละการตกแตง่สถานที่
ฝึกอบรม คา่วสัด ุคา่เครือ่งเขยีน และอปุกรณ์คา่เอกสาร คา่
พมิพเ์อกสารและสิง่พมิพ ์คา่อปุกรณ์ตา่งๆในการ
ฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคณุ
วทิยากร คา่อาหาร คา่เชา่ทีพั่ก คา่ยานพาหนะ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม 
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 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ.  2557  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาดา้น
การศกึษา แผนงานการศกึษา ล าดับที ่9 หนา้ 170 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

       

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 80,000 บาท 

      

  1)คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภัุณฑ ์
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม ครภุัณฑ ์ทรัพยส์นิ
ตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบกองการศกึษาทีช่ ารดุเสยีหาย 
เสือ่มสภาพ ใหส้ามารถใชก้ารไดต้ามปกต ิกรณีการจา้ง
เหมาทัง้ส ิง่ของและคา่แรง  ตัง้ไว ้50,000 บาท 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
2) คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมยานพาหนะของราชการที่
อยูใ่นความรับผดิชอบของกองการศกึษาตัง้ไว3้0,000 บาท 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 265,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่ กระดาษ หมกึ 

ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทัด ยางลบ คลบิ ลวดเย็บกระดาษ
ฯลฯ   (หน่วยงาน:กองการศกึษา)  

      

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 45,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ผา้ปู

โตะ๊ มุง้ ไมก้วาด ผา้ถพูืน้ น ้ายาท าความสะอาด น ้ายาเช็ด
กระจก ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไม ้อฐิ หนิ ปนู 

ทราย แปรง ทนิเนอร ์ส ีฯลฯ (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

แบ็ตเตอรี ่ยางนอก ยางใน เพลา น ้ามันเบรก ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทยใ์ช ้

ส าหรับปฏบิัตงิานภายในโรงเรยีนเทศบาลตลาดแคและ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค เชน่ ส าล ี
ผา้พันแผล แอลกอฮอล ์ยารักษาโรค เวชภัณฑอ์ืน่ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 

กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ันและส ีฟิลม์ เมมโมรี
การด์ ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  

      

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
วสัดดุนตร ี จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดดุนตร ีเชน่ ฉิง่ ฉาบ กรับ 

อังกะลงุ กลอง ขลุย่ ขมิ ซอ จะเข ้  ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 225,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตลาดแค โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค และอาคาร
ตา่งๆทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองการศกึษา 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
คา่บรกิารโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศัพทส์ าหรับตดิตอ่ราชการภายในและ

ระหวา่งประเทศทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองการศกึษา 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมาคม คา่สือ่สาร
ผา่นดาวเทยีม การใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (Wifi) รวมถงึ
อนิเตอรเ์น็ตการด์ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกับการใช ้

บรกิารดังกลา่ว ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองการศกึษา 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา รวม 14,806,866 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 8,779,980 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,779,980 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 6,622,880 บาท 

      

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงานครเูทศบาลและจา่ยเป็น
เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค 
จ านวน 19 อตัรา จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ6,415,880 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนครผููด้แูลเด็กและจา่ยเป็นเงนิ
ปรับปรงุเงนิเดอืนประจ าปี ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน เป็น
เงนิ   207,000   บาท 
   (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 
             (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงาน จ านวน 604,800 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน ไดแ้กเ่งนิพนักงานครโูรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค ทีไ่ดรั้บเทา่กับวทิยฐานะช านาญการ
พเิศษ จ านวน 9 อัตรา  จ านวน 12 เดอืน 
  (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*)  
         (หน่วยงาน:กองการศกึษา)  

      

       

   
เงนิวทิยฐานะ จ านวน 772,800 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่วทิยฐานะส าหรับพนักงานครเูทศบาล
โรงเรยีนเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 13 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน 
  -  วทิยฐานะช านาญการ จ านวน 4 อัตรา 
     คนละ 3,500 บาท /เดอืน 
  -  วทิยฐานะช านาญการพเิศษ จ านวน 9 อัตรา 
     คนละ 5,600 บาท/เดอืน 
     (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*)  
            (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 743,500 บาท 

      

  1.เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน หรอืคา่จา้งรายเดอืนและ
ปรับปรงุเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานจา้งทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่น
โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค จ านวน 3 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
    พนักงานจา้งภารกจิ 
-   ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบัญช ี(บคุลากรสนับสนุน
การสอน) จ านวน 1 อัตราเป็นเงนิ 179,500   บาท  
              (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 
    พนักงานจา้งท่ัวไป 
-    ภารโรง จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงนิ 108,000 บาท 
              (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 
-   คนงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงนิ 108,000 บาท  
               (*ตัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
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2. เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทน หรอืคา่จา้งรายเดอืนและ
ปรับปรงุเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานจา้งทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
    พนักงานจา้งตามภารกจิ 
-   ผูช้ว่ยครผููด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 240,000 บาท  

                (*ตัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
    พนักงานจา้งท่ัวไป 
-  ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1อัตรา  เป็นเงนิ 108,000 บาท  
                (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 

        
 

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

      

  1  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงาน
จา้งท่ัวไปทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่น โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค
จ านวน  2  อัตรา จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้  
    พนักงานจา้งท่ัวไป 
-  ภารโรง     จ านวน  1  อัตรา   เป็นเงนิ 12,000  บาท 
     (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 
-  คนงาน จ านวน 1 อัตรา   เป็นเงนิ 12,000  บาท  
             (*ตัง้จา่ยจากเงนิรายได*้) 
2  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงาน
จา้งท่ัวไปทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลตลาดแค  จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
     พนักงานจา้งท่ัวไป 
-  ผูด้แูลเด็ก จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ  12,000  บาท 
       (*ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนการจัดการศกึษา*) 
                (หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 4,494,886 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 18,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมนิผลงาน
ทีเ่กดิจากการปฏบิัตหินา้ทีใ่หไ้ดรั้บคา่ตอบแทน ใหไ้ดรั้บ
คา่ตอบแทนของผูข้อรับการประเมนิ 
- ปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การ ที ่มท 0809.4/ว2042 ลว.10 
กรกฏาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2564 รายการเงนิอดุหนุน
ท่ัวไป เงนิอดุหนุนส าหรับการจัดการศกึษาภาคบังคับ 
(หน่วยงาน:กองการศกึษา) 

      

       

   
คา่ใชส้อย รวม 3,009,373 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
โครงการจา้งเหมาบรกิารดแูลสวนหยอ่ม สนามเด็กเลน่ และ
พืน้ทีโ่ดยรอบ 

จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจา้งเหมา
บรกิารดแูลสวนหยอ่น สนามเด็กเลน่ และพืน้ทีโ่ดยรอบ  
-  ปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การ ที ่มท 0808.2/ว4044 ลว.10 
กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารด าเนนิการจา้ง
เอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
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-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน
การศกึษา  ล าดับที ่8 หนา้ 170 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

        

    
โครงการจา้งเหมาปฏบิัตงิานสอนคอมพวิเตอรข์องสถานศกึษา
ในสงักัด 

จ านวน 180,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจา้งเหมา
ปฏบิัตงิานสอนคอมพวิเตอรใ์นสถานศกึษา 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืสัง่การ ที ่มท 0808.2/ว4044 ลว.10 
กรกฎาคม 2563 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารด าเนนิการจา้ง
เอกชนและการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตร ์ที ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่5 หนา้ 169 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาของ
โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค 

จ านวน 2,525,123 บาท 

      

  1. โครงการอาหารกลางวัน  
     เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค  ตัง้ไว ้ 1,160,000  บาท     
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่16 (1) หนา้ 172(จ านวนนักเรยีน 290 
คน อัตราคนละ 20/คน/วัน จ านวน 200 วนั )  
  
2. คา่ใชจ้า่ยส าหรับสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศกึษา
ทอ้งถิน่โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค จ านวน  314,800  บาท 
     1)  คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุหลักสตูรสถานศกึษา
โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค   จ านวน  20,000 บาท 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษาแผนงาน 
 การศกึษา ล าดับที ่16 (2.1)  หนา้ 172   
     2) โครงการอนิเตอรเ์น็ตเพือ่การเรยีนรูจ้ านวน 16,800 บาท 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน
เทศบาลตลาดแค 
           - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line 
: ASSL   โรงเรยีนละ 9,600 บาท ตอ่ปี 
           - ระบบ Wierless Fidelity : WiFi โรงเรยีนละ
7,200 บาทตอ่ปี             
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (2.2)  หนา้ 172  
     3) โครงการพัฒนา/ปรับปรงุหอ้งสมดุโรงเรยีนเทศบาล 
ตลาดแค   จ านวน   100,000 บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการพัฒนาหอ้งสมดุ
โรงเรยีน 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (2.3)  หนา้ 172 
     4) คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้น
โรงเรยีน จ านวน 50,000 บาท 

      

            เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าศนูยก์ารเรยีนรู ้
ในโรงเรยีน 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน   
การศกึษา ล าดับที ่16(2.4) หนา้ 172 
     5) โครงการคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาขา้ราชการครขูอง
โรงเรยีน  ตัง้ไว ้  57,000  บาท 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการคา่ใชจ้า่ยในการ
พัฒนาครขูองโรงเรยีน 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (2.5) หนา้ 172 
     6) คา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกันยาเสพตดิใน
สถานศกึษา ตัง้ไว ้21,000  บาท 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป้์องกนัยาเสพ
ตดิในสถาน ศกึษาของโรงเรยีนเทศบาลตลาดแค เชน่ คา่
ป้ายรณรงคต์า่งๆ คา่จัดนทิรรศการ คา่ตอบแทนวทิยากร ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (2.6) หนา้ 172  
      7) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศกึษา ตัง้ไว ้ 50,000  บาท 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรักการ
อา่นในสถานศกึษาหรอืจัดหาสือ่ /หนังสอืเพือ่สง่เสรมิให ้
นักเรยีนรักการอา่นในสถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลตลาดแค 

-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
 
3.  เงนิอดุหนุนส าหรับสง่เสรมิศักยภาพการจัดการศกึษา
ทอ้งถิน่(คา่ปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรยีนยากจน) 
จ านวน  45,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการส าหรับสง่เสรมิศกัยภาพ
การจัดการศกึษาทอ้งถิน่จัดสรรส าหรับโรงเรยีนเทศบาล
ตลาดแค ทีบ่ดิา/มารดาผูป้กครองมรีายไดต้อ่ครัวเรอืนไม่
เกนิ40,000 บาท/ปี 
     ระดับประถมศกึษา ป.1-ป.6 อัตราคนๆละ500 บาท/
ภาคเรยีน(1,000 บาท/คน/ปี)*ไมเ่กนิรอ้ยละ 40 ของ
จ านวนนักเรยีนของระดับประถมศกึษา (จ านวน 49 คน) 
 (ขอ้มลูนักเรยีน ณ วนัที ่ 6 สงิหาคม  2563) ระดับ
ประถมศกึษา จ านวน 174 คน 
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-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
 -  ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธ
สาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงานการศกึษา
ล าดับที ่16 (3) หนา้ที ่172 
 
4.  การจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโรงเรยีนเทศบาลตลาด  จ านวน  1,005,323  บาท 
    4.1 คา่จัดการเรยีนการสอน(รายหวั)จ านวน 531,100 บาท 
        -  ระดบัอนุบาลศกึษา อตัราคนละ 850 บาท/ภาคเรยีน 

        -  ระดบัประถมศกึษา อตัราคนละ 950 บาท/ภาคเรยีน 

-  ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธสาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (4)(4.1) หนา้ที ่173  
     4.2  คา่หนังสอืเรยีน      จ านวน  148,993  บาท 
            - ระดับอนุบาลศกึษา คนละ 200 บาท/ปี 
            - ระดับประถมศกึษา จ าแนกเป็น 
                1. ประถมศกึษาปีที ่1 คนละ 625 บาท/ปี  
                2. ประถมศกึษาปีที ่2 คนละ 619 บาท/ปี   
                3. ประถมศกึษาปีที ่3 คนละ 622 บาท/ปี   
                4. ประถมศกึษาปีที ่4 คนละ 673 บาท/ปี   
                5. ประถมศกึษาปีที ่5 คนละ 806 บาท/ปี   
                6. ประถมศกึษาปีที ่6 คนละ 818 บาท/ปี   
- ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธสาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16 (4)(4.2) หนา้ที ่173   
      4.3  คา่อปุกรณ์การเรยีน        จ านวน  92,780  บาท 
   -   ระดับอนุบาลศกึษา อัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรยีน   
   -   ระดับประถมศกึษา อัตราคนละ 195 บาท/ภาคเรยีน  
-  ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน 
การศกึษา  ล าดับที ่16(4)(4.3) หนา้ที ่173  
       4.4  คา่เครือ่งแบบนักเรยีน     จ านวน  98,220  บาท 
          -  ระดับอนุบาลศกึษา อัตราคนละ 300/ปี  
          -  ระดับประถมศกึษา อัตราคนละ 360/ปี 
-  ปรากฎใน แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน 
การศกึษา  ล าดับที ่16(4)(4.4) หนา้ที ่173 
       4.5  คา่กจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน  
จ านวน 134,230 บาท 
     -  ระดับอนุบาลศกึษา อัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรยีน  
     -  ระดับประถมศกึษา อัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรยีน  
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่16(4)(4.5) หนา้ 173 
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โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษาเพือ่ใช ้

จา่ยในสถานศกึษาของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ตลาดแค 

จ านวน 196,250 บาท 

      

  1. อดุหนุนอาหารกลางวนั    ตัง้ไว ้ 122,500  บาท 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่19(1) หนา้ 174  
 
2. คา่ใชจ้า่ยในการพัฒนาครผููด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค       
จ านวน  3,000  บาท 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่10 หนา้ 170   
 
3. เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน(ราย
หัว)ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค  
จ านวน  42,500  บาท 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่19(2) หนา้ 174   
 
4. เงนิอดุหนุนส าหรับสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัด
การศกึษาศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลตลาดแค 
จ านวน  28,250  บาท 
     4.1  คา่หนังสอืเรยีน  จ านวน  5,000 บาท อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่19 (3)(3.1) หนา้ 174  
     4.2  คา่อปุกรณ์การเรยีน  จ านวน  5,000 บาท อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่19 (3)(3.2) หนา้ 174   

      

      

        4.3  คา่เครือ่งแบบนักเรยีน จ านวน  7,500 บาท อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่19 (3)(3.3) หนา้ 174   
      4.4  คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน  จ านวน  10,750 บาท 
อัตราคนละ   430 บาท/ปี 
-   ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา ล าดับที ่19 (3)(3.4) หนา้ 174  
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
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คา่วสัด ุ รวม 1,467,513 บาท 

   
คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,337,513 บาท 

      

  จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กนั่กเรยีนในสถานศกึษาสงักัด
เทศบาลฯ และสถานศกึษาสงักัดกระทรวงศกึษาธกิาร
ภายในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบเพือ่จา่ยเป็นคา่วดัสอุาหารเสรมิ
(นม) ส าหรับเด็กปฐมวยัในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตลาดแค เด็กอนุบาล และเด็กประถมศกึษา ป.1 - ป.6 ของ
โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค และโรงเรยีนอนุบาลตลาดแค   
(ขอ้มลูนักเรยีน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2563)   
      ก. โรงเรยีนอนุบาลตลาดแค จ านวน 733,910 บาท    
           (จ านวน 383 คน x 7.37 บาท x 260 วนั)  
      ข. โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค จ านวน 555,698 บาท  
          (จ านวน 290 คน x7.37 บาท x 260 วนั) 
      ค. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค   
          จ านวน 47,905  บาท 
          (จ านวน 25 คนx 7.37 บาท x 260 วนั) 
          (ขอ้มลูนักเรยีน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2563) 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา  แผนงาน 
การศกึษา ล าดับที ่3 หนา้ที ่168 
 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ เชน่ ไม ้อฐิ ทราย 
ส ีกระเบือ้ง ทอ่น ้า ปนูซเีมนต ์ ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

  
งบเงนิอดุหนนุ รวม 1,532,000 บาท 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 1,532,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

    
โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัสถานศกึษาสงักัดอืน่ในเขต
พืน้ทีเ่ทศบาลต าบลตลาดแค 

จ านวน 1,532,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โครงการอดุหนุนอาหารกลางวนัสถานศกึษา
สงักัดอืน่ในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค (ขอ้มลูเด็ก
นักเรยีน ณ  วนัที ่6 สงิหาคม 2563) 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว4110 ลว.
14 กรกฎาคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจา่ยรองรับเงนิอดุหนุนท่ัวไปดา้นการศกึษา
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล) 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ยทุธศาสตรด์า้นการศกึษา แผนงาน
การศกึษา  ล าดับที ่ 20 หนา้ที ่175 
     (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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แผนงานสาธารณสขุ 

     

 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 3,308,500 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,903,500 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,903,500 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 965,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้
ปรับปรงุเงนิเดอืนตาม
ต าแหน่ง จ านวน 3  อัตรา จ านวน 12 เดอืน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) รวม
ต าแหน่งวา่ง  ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน 
เลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้ 
  -   ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
       จ านวน  1  อัตรา 
  -   นักวชิาการสาธารณสขุ               จ านวน  1 อัตรา 
  -   นักวชิาการสขุาภบิาล                 จ านวน  1 อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย 
จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
 - ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
   จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 824,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนักงานจา้งตามภารกจิ
และพนักงานจา้งท่ัวไปทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นกองสาธารณสขุ
และสิง่แวดลอ้ม จ านวน 7 อัตรา จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้
  -  ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ     จ านวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อัตรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ          จ านวน  3  อัตรา 
  -  คนงาน                           จ านวน  2  อัตรา 
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวส าหรับพนักงาน
จา้งของเทศบาลทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม  จ านวน 7  อัตรา  จ านวน  12  เดอืน  ดังนี ้
-  ผูช้ว่ยเจา้พนักงานธรุการ     จ านวน  1  อัตรา 
  -  พนักงานขบัเครือ่งจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อัตรา 
  -  คนงานประจ ารถขยะ         จ านวน  3  อัตรา 
  -  คนงาน                          จ านวน  2  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
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งบด าเนนิงาน รวม 1,305,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 241,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 159,000 บาท 

      

  1)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ป่วยการส าหรับนักบรบิาลทอ้งถิน่ 
     ตัง้ไว ้144,000  บาท  
  -  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
     อาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่น 
     ทอ้งถิน่ และการเบกิคา่ใชจ้า่ย พ.ศ. 2562  
          (**ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน**) 
2)  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื 
     ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสด ุ
     ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตัง้ไว ้ 15,000  บาท 
  -  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค. 
     0402.5/ว.85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561  

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่

กฎหมายก าหนด 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงาน

เทศบาล และลกูจา้งประจ า  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
คา่ใชส้อย รวม 650,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
1. คา่จา้งเหมาสบูสิง่ปฏกิลูหอ้งสขุาเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 147,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาสบูสิง่ปฏกิลูหอ้งสขุาเทศบาล
ต าบลตลาดแค  จา้งเหมาปรับเกลีย่บอ่ขยะเทศบาลฯ จา้ง
เหมาผูรั้บจา้งลา้งทอ่ระบายน ้าและท าความสะอาดราง
ระบายน ้าในเขตเทศบาลฯ จา้งเหมาท าป้าย ประชาสมัพันธ์
ตา่งๆ รวมถงึการจา้งเหมาแรงงานหรอืจา้งเหมาบรกิาร
อืน่ๆ หรอืจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหด้ าเนนิการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ ซึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิ
ครภัุณฑห์รอืสิง่กอ่สรา้งอยา่งใดและอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของผูรั้บจา้ง 

      

    
2. คา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์าม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีน
สตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพษิ
สนัุขบา้ ตามพระปณธิาน ศ.ดร. พลเอกหญงิ พลเรอืเอก
หญงิพลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ  เจา้
ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกมุาร ี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขตัตยิราชนาร ี
        (**  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
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รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคล
ทีม่าเยีย่มชม ศกึษาดงูาน คา่เลีย้งรับรองในการประชมุ
คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตาม
กฎหมายหรอืตามระเบยีบฯ เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่
ของสมนาคณุ คา่พมิพเ์อกสาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

    (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการทัง้ในและ
นอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน เบีย้เลีย้ง คา่
พาหนะ คา่เชา่ทีพั่กคา่ผา่นทางดว่นพเิศษ และคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรอืไปอบรมสมัมนาของ
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงานเทศบาลลกูจา้ง 
ประจ าและพนักงานจา้ง หรอืบคุคลทีน่ายกเทศมนตร ี
มคี าสัง่ใหเ้ดนิทางไปราชการ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบับที ่4 พ.ศ. 2561 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

        

    
โครงการบรหิารจัดการขยะพษิและขยะอันตรายในชมุชน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการบรหิารจัดการ
ขยะพษิและขยะอันตรายในชมุชน โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ 
คา่อาหาร  คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้ายไวนลิ แผน่
พับ สือ่รณรงคป์ระชาสมัพันธ ์คา่วสัดใุนการจัดอบรม  คา่
สมนาคณุวทิยากร วสัดอุปุกรณ์ในการคัดแยกขยะ และ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  เป็นไปตามหนังสอืสัง่การ  
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557   
-  ปฏบิัต ิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ
เบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและ
การสง่นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่7 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  แผนงานสาธารณสขุ 
ล าดับที ่4 หนา้ 189  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)  
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คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 370,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่น
ความรับผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ที่
ช ารดุเสยีหาย เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารไดใ้หอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดด้ ี
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 414,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่  กระดาษ 
หมกึ  ดนิสอ ปากกา  ไมบ้รรทัด ยางลบ คลบิ 
ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไม ้

กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามัน

ทางไมท้นิเนอร ์ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)  

      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 240,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา ถา่น ฯลฯ   
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร เชน่ สารเคมป้ีองกัน

และก าจัดศัตรพูชืและสตัว ์อาหารสตัว ์พันธุพ์ชื ปุ๋ ย ฯลฯ   
 (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)    

      

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ันและส ีฟิลม์ เมมโมรี
การด์ ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ  
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)  

      

       

   
วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุครือ่งแตง่กาย เชน่ เครือ่งแบบ 

เสือ้กางเกง ผา้ เครือ่งหมายยศและสงักัด ถงุเทา้ รองเทา้
ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม)    
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วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

      

  
งบลงทนุ รวม 100,000 บาท 

   
คา่ครภุณัฑ ์ รวม 100,000 บาท 

   
คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์       

    
คา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและปรับปรงุครภุัณฑ ์(รายจา่ย
เพือ่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภัุณฑข์นาดใหญ่
ซึง่ไมร่วมถงึคา่ซอ่มบ ารงุตามปกตหิรอืคา่ซอ่ม
กลาง)  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

     

     

 
งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
โครงการป้องกันโรคตดิตอ่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการป้องกันโรคตดิตอ่โดยมี
คา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่อาหาร
กลางวนั คา่ป้ายโครงการ คา่วสัดอุปุกรณ์ในการอบรม คา่
จัดซือ้วสัด ุอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการป้องกันและควบคมุโรค 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
  -  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสขุ   ล าดับที ่5 หนา้ 165   
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

        

    
โครงการรณรงคแ์ละป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการรณรงคแ์ละป้องกันโรค
ไขเ้ลอืดออกโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่จัดซือ้ทรายก าจัด
ลกูน ้ายงุลาย  จัดท าป้ายโครงการ คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่อาหารกลางวนั  
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่4 หนา้ 164 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
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โครงการสง่เสรมิความปลอดภัยดา้นอาหาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการความปลอดภัยดา้นอาหาร 
โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่อาหารกลางวนั คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่ป้ายรณรงค ์คา่ป้ายโครงการ คา่สมนาคณุ
วทิยากร วสัดอุปุกรณ์ในการอบรม คา่เอกสารในการสือ่สาร
ประชาสมัพันธ ์คา่อปุกรณส์าธติ เชน่ ชดุตรวจอาหาร
ปลอดภัย คา่ใบประกาศนยีบัตร ผูเ้ขา้รับการอบรม คา่วสัดุ
อปุกรณ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557  
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่2  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสขุ  ล าดับที ่6 หนา้ 165 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

        

    

โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสนัุขบา้ ตาม
พระปณธิาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ  
เจา้ฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวา่ง
ควฒัน  วรขตัตยิราชยนาว ี

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสนัุขบา้ ตามพระปณธิาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขตัตยิราชนาร ีโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ป้าย
ประชาสมัพันธ ์คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่วคัซนีป้องกันโรคพษิสนัุข
บา้ คา่วสัดแุละคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการด าเนนิการ 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3886 ลงวนัที ่28 มถินุายน 2562 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557   
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ แผนงานสาธารณสขุ ล าดับที ่2 หนา้ 163 
  (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
      (**  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท 

   
วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์เชน่ 
แอลกอฮอล ์ออกซเิจน น ้ายาตา่งๆ สารเคมกี าจัดยงุ 
แมลงวนั ทรายอะเบท วคัซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบา้
สารเคมกี าจัดวชัพชื ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
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งานศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ รวม 200,000 บาท 

  
งบเงนิอดุหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงนิอดุหนนุ รวม 200,000 บาท 

   
เงนิอดุหนุนเอกชน       

    
เงนิอดุหนุนส าหรับด าเนนิงานตามโครงการพระราชด ารดิา้น
สาธารณสขุ ชมุชนละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชมุชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพือ่สนับสนุนเงนิอดุหนุนส าหรับการด าเนนิงานตามโคราง
การพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุใหค้ณะกรรมการหมูบ่า้น/
ชมุชนในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลตลาดแค ชมุชน
ละ 20,000 บาท จ านวน 10 ชมุชน   
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่2  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสขุ ล าดับที ่10 หนา้ 167 
      (**  ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน  **) 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

     

 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์ รวม 1,637,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,072,000 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,072,000 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 806,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลในกอง
สวสัดกิารสงัคมพรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนตาม
ต าแหน่ง  จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดอืน 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)รวม
ต าแหน่งวา่ง  ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่นขัน้เงนิเดอืน 
เลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
  -  ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม    จ านวน  1  อัตรา 
  -  นักพัฒนาชมุชน                          จ านวน  1 อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย 
จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
  - ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม  จ านวน 1 อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 224,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนักงานจา้งตามภารกจิ
ทีป่ฏบิัตหินา้ทีใ่นกองสวสัดกิารสงัคม จ านวน 1 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้ 
  -  ผูช้ว่ยนักพัฒนาชมุชน    จ านวน  1  อัตรา 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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งบด าเนนิงาน รวม 565,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื
ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ 
-  ปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.
0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กนัยายน 2561  
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฏหมายก าหนด  
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงาน
เทศบาลและลกูจา้งประจ า 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยสวัสดกิารศกึษาของ
บตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่ใชส้อย รวม 360,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วกับการรับรองและพธิกีาร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบคุคลหรอืคณะบคุคล
ทีม่าเยีย่มชม ศกึษาดงูาน คา่เลีย้งรับรองในการประชมุ
คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ตาม
กฎหมายหรอืตามระเบยีบฯ เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่
ของสมนาคณุ คา่พมิพเ์อกสาร คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  

(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เลีย้ง 
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถยนต ์ณ ทา่
อากาศยานคา่ผา่นทางดว่นพเิศษคา่ธรรมเนยีม ในการใช ้

สนามบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นักงาน
เทศบาล ลกูจา้งและบคุคลอืน่ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2555 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4 พ.ศ.2561   
(หน่วยงาน : กองสวัสดกิารสงัคม) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอาย ุ จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพผูส้งูอาย ุ
โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์
ในการอบรม ฯลฯ 
  - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคม แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ ล าดับที ่1 หนา้ 176 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาหรอืซอ่มแซมทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่น
ความรับผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคมทีช่ ารดุเสยีหาย  
เสือ่มสภาพไมส่ามารถใชก้ารไดใ้หอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได ้
ด ีเชน่ คอมพวิเตอรเ์ครือ่งปริ๊นทเ์ตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี 
รถจักรยานยนต ์โตะ๊ เกา้อี ้ตูเ้ก็บเอกสาร ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่วสัด ุ รวม 125,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่  กระดาษ 
หมกึ ดนิสอ ปากกา  ไมบ้รรทัด ยางลบ คลบิ 
ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

       

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  ฯลฯ (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

   
วสัดงุานบา้นงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว เชน่ แปรง ไม ้

กวาด เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 40,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามัน

ทางไมท้นิเนอร ์ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ 
 (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พูก่ันและส ีฟิลม์ เมมโมรี
การด์ ฟิลม์สไลด ์ฯลฯ (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าส านักงานและอาคารอืน่ๆ ทีอ่ยู่

ในความรับผดิชอบของกองสวสัดกิารสงัคม 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่บรกิารโทรศัพท ์ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศัพทส์ าหรับตดิตอ่ราชการ

ภายในประเทศระหวา่งประเทศของกองสวสัดกิารสงัคม 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

       

   
คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรสาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทยีม คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกับการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต (internet)  รายเดอืน  
รวมถงึอนิเตอรเ์น็ตการด์ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใช ้

บรกิารดังกลา่ว และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ระบบ
อนิเตอรเ์น็ต ของศนูยพั์ฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ
อาชพีเทศบาลต าบลตลาดแค 
(หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

     

 
งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั
รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  ฯลฯ 
 - ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท.0808.2/ว1248 ลง
วนัที ่27 มถินุายน 2559 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

     

 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 220,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 220,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 220,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
โครงการถา่ยทอดภมูปัิญญาทอ้งถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการถา่ยทอดภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ โดยมคีา่ใชจ้า่ยเชน่ คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคม แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน  ล าดับ
ที ่3 หนา้ 179  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

        

    
โครงการประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการประชาคมเพือ่จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ป้าย
โครงการ  คา่น ้าดืม่ คา่จัดท าเอกสาร คา่วสัดอุปุกรณ์และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานการจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่นักกฬีา
เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562  
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่1  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารราชการใหม้ี
ประสทิธภิาพคณุภาพ  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ
ชมุชน ล าดับที ่1 หนา้ 159  (กองวชิาการและแผนงาน) 

      

        

    
โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพี จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพีโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคม แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของสงัคมล าดับ
ที ่5 หนา้ 180  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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โครงการเสรมิสรา้งทักษะส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการเสรมิสรา้ง
ทักษะส าหรับเด็กและเยาวชนโดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่
สมนาคณุวทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ล าดับ
ที ่4 หนา้ 180  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

        

    
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพชื จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือันเนือ่งมาจากพระราชด าร ิฯ ของสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุาร(ีอพ.สธ.) 
โดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุวทิยากร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่จัดท าสือ่ประชาสมัพันธแ์ผน่พับ คา่จัดท า
เอกสาร  คา่วสัดอุปุกรณ ์ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการเกษตร  แผนงานสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชน  ล าดับที ่4  หนา้ 185 
  (หน่วยงาน:ส านักปลัดเทศบาล) 

      

        

    
โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพผูน้ าสตร ี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพผูน้ าสตรโีดยมคีา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่สมนาคณุ
วทิยากร  คา่วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
-  ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย
ในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคม  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน ล าดบั
ที ่2 หนา้ 179  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

     

 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ รวม 150,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 150,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท 

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
แขง่ขนักฬีาชมุชนเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการแขง่ขันกฬีาชมุชน
เทศบาลต าบลตลาดแค โดยมรีายละเอยีด เชน่ คา่รับรอง 
ผูม้ารว่มประกอบกจิกรรมตามวตัถปุระสงค ์ คา่ชดุกฬีา คา่
อปุกรณ์กฬีา คา่เชา่หรอืเตรยีมสนาม คา่โลห่รอืถว้ยรางวลั 
คา่ป้ายทมีแขง่ขนั คา่เวชภัณฑแ์ละอปุกรณ์เวชภัณฑ ์
คา่เงนิรางวลั คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิ คา่โฆษณา
ประชาสมัพันธง์าน ฯลฯ     
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยทุธศาสตรก์ารกฬีาและนันทนาการ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ล าดับที ่1 
หนา้ที ่186  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

        

    
จัดงานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาตขิองศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลตลาดแค
โรงเรยีนเทศบาลตลาดแค เชน่ คา่จัดนทิรรศการ  คา่
ของขวญั และของรางวลั คา่วสัด ุคา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ 
คา่เชา่เวท ีฯลฯ     
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่9 ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิศาสนาและ
วฒันธรรมแผนงานการศกึษา ล าดับที ่4 หนา้ที ่213 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

        

    
สนับสนุนตวัแทนชมุชนเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีากบัหน่วยงานอืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิโครงการสนับสนุนตัวแทน
ชมุชนเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีากับหน่วยงานอืน่โดยมี
รายละเอยีด เชน่ คา่ใชจ้า่ยส าหรับผูค้วบคมุนักกฬีา 
คา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้ม คา่สมัครรว่มการแขง่ขนั คา่ชดุ
กฬีาและคา่อปุกรณ์กฬีาของผูค้วบคมุหรอืผูฝึ้กสอนและ
นักกฬีา 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
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  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยทุธศาสตรก์ารกฬีาและนันทนาการ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ล าดับที ่2 
หนา้ที ่186  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

     

 
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 140,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 140,000 บาท 

   
คา่ใชส้อย รวม 140,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    
จัดงานฉลองวนัแหง่ชยัชนะของทา้วสรุนาร ี จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงาน
ฉลองวนัแหง่ชยัชนะทา้วสรุนาร ีมรีายละเอยีด เชน่ คา่
เครือ่งบวงสรวง คา่น ้าดืม่  ฯลฯ 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559  
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่9 ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิศาสนาและ
วฒันธรรม แผนงานการศกึษา ล าดับที ่3  หนา้ที ่212 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

        

    
จัดงานประเพณีวนัสงกรานต ์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงานวนั
สงกรานต ์มรีายละเอยีด เชน่ คา่ป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการคา่วสัดอุปุกรณ ์ คา่เงนิรางวลัการแขง่ขนั 
คา่อาหารวา่งพรอ้มเครือ่งดืม่ คา่จา้งเหมาเครือ่งเสยีง ฯลฯ 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่9 ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิศาสนาและ
วฒันธรรม  แผนงานการศกึษา ล าดับที ่2 หนา้ที ่212 
 (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 

      

        

    
จัดงานวนัลอยกระทง จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานโครงการจัดงานวนั
ลอยกระทง  มรีายละเอยีด เชน่ คา่อปุกรณ์ในการจัดงานคา่
จัดท าป้ายโครงการ คา่เครือ่งดืม่น ้าแข็ง คา่เครือ่งเสยีงฯลฯ 
- ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิ
คา่ใชจ้า่ยในการจัดงาน การจัดการแขง่ขนักฬีาและการสง่
นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขันกฬีาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
  - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่9 ยทุธศาสตรด์า้นสง่เสรมิศาสนาและ
วฒันธรรม  แผนงานการศกึษา  ล าดับที ่5 หนา้ที ่213 
(หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

     

 
งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา รวม 1,837,000 บาท 

  
งบบคุลากร รวม 1,130,000 บาท 

   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,130,000 บาท 

   
เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 608,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นักงานเทศบาลในกองชา่ง
พรอ้มทัง้เงนิปรับปรงุเงนิเดอืนตาม
ต าแหน่ง จ านวน 2 อัตรา 
จ านวน 12 เดอืน ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564-2566) รวมต าแหน่งวา่ง  ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่น
ขัน้เงนิเดอืน เลือ่นระดับของพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
  -  ผูอ้ านวยการกองชา่ง       จ านวน  1  อัตรา 
  -  นายชา่งโยธา                 จ านวน  1  อัตรา 
  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่
ไดรั้บเงนิประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฏหมาย 
จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
    -  ผูอ้ านวยการกองชา่ง      จ านวน  1  อัตรา 
       (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 432,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนพนักงานจา้งทัว่ไปทีป่ฏบิตั ิ

หนา้ทีใ่นกองชา่ง จ านวน 4 อตัราจ านวน 12 เดอืน  ดังนี ้
    -  คนงาน     จ านวน  4  อัตรา (หน่วยงาน : กองชา่ง)   

      

   
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนักงานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวส าหรับพนักงานจา้ง
ของเทศบาลทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นกองชา่ง จ านวน 4  อตัรา 
จ านวน  12  เดอืน  ดังนี ้

     -  คนงาน  จ านวน  4  อัตรา(หน่วยงาน : กองชา่ง)    

      

      

  
งบด าเนนิงาน รวม 607,000 บาท 

   
คา่ตอบแทน รวม 107,000 บาท 

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการ
ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 -  ปฎบิัตติามหนังสอืกระทรวงการคลัง ดว่นทีส่ดุ 
ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวนัที ่6 กันยายน 2561 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ

ใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

   
คา่เชา่บา้น จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลตามสทิธทิี่
กฎหมายก าหนด 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรของพนักงาน
เทศบาล และลกูจา้งประจ า 
-  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยสวัสดกิารศกึษาของ
บตุรพนักงานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
คา่ใชส้อย รวม 200,000 บาท 

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

    

1. คา่จา้งเหมาบรกิารใหแ้กผู่รั้บจา้งท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ซ ึง่
มใิชเ่ป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ่เตมิครภุัณฑท์ีด่นิหรอื
สิง่กอ่สรา้ง 

จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหแ้กผู่รั้บจา้งท าอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ซ ึง่มใิชเ่ป็นการประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิครภุณัฑท์ีด่นิหรอื
สิง่กอ่สรา้ง เชน่ คา่ถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ คา่จา้งเหมาสบู
น ้า  คา่จา้ง แบกหาม สมัภาระ คา่ระวางรถบรรทกุ ฯลฯ หรอื
คา่จา้งซอ่มแซมทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานหรอืจา้ง
เหมา จัดท าป้ายประชาสมัพันธต์า่งๆ รวมถงึการจา้งเหมา
แรงงานหรอืจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหนา้ที่
ของกองชา่ง    (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

    
2. คา่ธรรมเนียมตา่งๆใหแ้กส่ว่นราชการ รัฐวสิาหกจิหรอืงานอืน่ๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมตา่งๆใหแ้กส่ว่นราชการรัฐวสิาหกจิ 
หรอืงานอืน่ๆ ทีค่ดิคา่ธรรมเนยีมในการใหบ้รกิาร เชน่ งาน 
รังวัดทีด่นิสาธารณะฯ งานตรวจสอบวเิคราะหร์วมถงึงานจา้ง 
เหมาแรงงานหรอืจา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 

      

    
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เลีย้งเดนิทาง 
คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพั่ก คา่บรกิารจอดรถยนต ์ณ ทา่อากาศยาน
คา่ผา่นทางดว่นพเิศษคา่ธรรมเนยีมในการใชส้นามบนิ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นักงานเทศบาล ลกูจา้งและบคุคล
อืน่ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ   
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่4 พ.ศ. 2561 

-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยใน
การฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  1  คา่บ ารงุรักษาซอ่มแซมครภัุณฑ ์
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภุณัฑต์า่งๆ เชน่ 
รถอแีตน๋ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ตูเ้อกสาร โต๊ะและครภุณัฑอ์ืน่ๆที่
ช ารดุเสยีหายทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองชา่งใหส้ามารถใช ้

งานไดด้อียูเ่สมอ ตัง้ไว ้ 50,000  บาท 

   (หน่วยงาน : กองชา่ง)    
2  คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง  
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้ง เชน่ 
อาคารสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ หรอืสิง่กอ่สรา้งในพืน้ทีข่องถนน 
ตรอก ซอย ในเขตเทศบาล  ตัง้ไว ้ 50,000 บาท 

  (หน่วยงาน : กองชา่ง)  
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คา่วสัด ุ รวม 300,000 บาท 

   
วสัดสุ านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน เชน่  กระดาษ 

หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  ไมบ้รรทัด ยางลบ คลบิ ลวดเย็บ
กระดาษ ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามันทาง

ไม ้ทนิเนอร ์ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
      

       

   
วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ 

แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน สายไมล ์เพลา ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามัน

ดเีซล น ้ามันกา๊ด น ้ามันเบนซนิ น ้ามันเตา ถา่น ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
วสัดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บันทกึ
ขอ้มลู เทปบันทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลับผงหมกึส าหรับเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ฯลฯ     (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

       

   
วสัดอุืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดอุืน่ๆ  เชน่  มเิตอรน์ ้า ไฟฟ้า 

ตะแกรงกันสวะ หัวเชือ่มแกส๊  หัววาลว์เปิด-ปิดแกส๊ ฯลฯ 
  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 

      

     

  
งบลงทนุ รวม 100,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 100,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ชดเชย
คา่ปรับ k) ตามหนังสอื ที ่มท 0808.2/ว2055 ลว.
7 ตลุาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มความเขา้ใจการปฏบิัตติาม
มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่14 ม.ิย. 2559 เรือ่ง การก าหนด
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขประเภทงานกอ่สรา้งสตูรวธิกีารค านวน
ทีใ่ชก้ับสญัญาแบบปรับคา่ไดก้ารปรับลดคา่ได ้(คา่ k) 
(หน่วยงาน : กองชา่ง)   

      

     

    

คา่ออกแบบ/คา่รับรองแบบ/คา่ควบคมุงานกอ่สรา้งทีจ่า่ยใหก้ับ
เอกชน นติบิคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่งานกอ่สรา้ง 

จ านวน 50,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ออกแบบ/คา่รับรองแบบ/คา่ควบคมุงาน

กอ่สรา้งทีจ่า่ยใหก้ับเอกชน นติบิคุคลภายนอกเพือ่ใหไ้ดม้า
ซึง่งานกอ่สรา้ง  (หน่วยงาน : กองชา่ง) 
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งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน รวม 1,000,000 บาท 

  
งบลงทนุ รวม 1,000,000 บาท 

   
คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 1,000,000 บาท 

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ       

    
โครงการกอ่สรา้งรัว้บอ่ขยะของเทศบาลต าบลตลาดแค จ านวน 800,000 บาท 

      

  กอ่สรา้งรัว้ลวดตาขา่ยพรอ้มประตทูางเขา้-ออก สงูเฉลีย่ 
250 เมตร ความยาวประมาณ 300.00 เมตร  (ตาม
รายละเอยีดแบบแปลนเทศบาลต าบลตลาดแคก าหนด) 
- ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ
ฉบับที ่1/2562 ยทุธศาสตรท์ี ่7 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม แผนงานสาธารณสขุ ล าดับที่
1 หนา้ที ่7  

      

       

   
คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

    
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. ถนนหลังฝายน ้าลน้ ชมุชนตลาด
แคตะวนัออกฝ่ังเหนอื  หมูท่ี ่15 

จ านวน 200,000 บาท 

      

       รายละเอยีด 
     ชว่งที ่1 
    -  กอ่สรา้งถนน คสล  ขนาดกวา้งเฉลีย่ 10.00 เมตร 

ยาวประมาณ 15.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ที่
ด าเนนิการเทคอนกรตี ไมน่อ้ยกวา่ 150.00  ตารางเมตร 

     ชว่งที ่2 
     -  กอ่สรา้งถนน คสล  ขนาดกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร 
ยาวประมาณ 27.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอืมพีืน้ที่

ด าเนนิการเทคอนกรตี ไมน่อ้ยกวา่  162.00  ตารางเมตร  
-   ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่8 ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ล าดับที ่52 หนา้ที ่209 
        (แบบแปลนเทศบาลตลาดแคเลขที ่กช.2-12/2562) 
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แผนงานการพาณิชย ์

     

     

 
งานตลาดสด รวม 255,000 บาท 

  
งบด าเนนิงาน รวม 255,000 บาท 

   
คา่วสัด ุ รวม 25,000 บาท 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดั

รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

   
วสัดอุืน่ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้วสัดอุืน่ๆ เชน่ มเิตอร์

น ้า ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ  มาตรวดักระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 

      

       

       

       

       

   
คา่สาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท 

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 230,000 บาท 

      

  1. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าอาคารตลาดสดและอาคาร 
    อืน่ๆทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของกองสาธารณสขุและ 
    ส ิง่แวดลอ้ม    ตัง้ไว ้ 100,000 บาท  
  
2. เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของอาคารสบูน ้าเสยีและ 
    การด าเนนิงานดา้นการบ าบัดน ้าเสยีทีอ่ยูใ่นความ 
    รับผดิชอบของกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม       
    ตัง้ไว ้ 120,000 บาท 
 
3. คา่สาธารณูปโภคคา้งจ่าย  ส าหรับคา่ไฟฟ้าคา้งจา่ยและ 
    คา่กระแสไฟฟ้าสาธารณะสว่นทีเ่กนิสทิธขิององคก์ร 
    ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตัง้ไว ้ 10,000 บาท 
   (หน่วยงาน : กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม) 
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แผนงานงบกลาง 

     

 
งบกลาง รวม 11,580,464 บาท 

  
งบกลาง รวม 11,580,464 บาท 

   
งบกลาง รวม 11,580,464 บาท 

   
คา่ช าระหนีเ้งนิตน้ จ านวน 968,960 บาท 

      

  1) เพือ่ช าระหนีเ้งนิตน้ใหก้ับส านักงานกองทนุพัฒนาเมอืง
ในภมูภิาคธนาคารออมสนิตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่8/2550 
ลงวนัที ่21พฤศจกิายน 2550  เพือ่กอ่สรา้งทางขนาน
พรอ้มระบบระบายน ้า 
-  งวดที ่22 เดอืนมกราคม 2564 เป็นเงนิ 152,677.00 บาท 
-  งวดที ่23 เดอืนกรกฎาคม 2564 เป็นเงนิ 152,677.00บาท 

2) ช าระหนีเ้งนิตน้ใหก้ับส านักงานเงนิทนุสง่เสรมิกจิการ
เทศบาลตาม 
- สญัญาเลขที ่ 884/42/2554 ลงวนัที ่8 กมุภาพันธ2์554 
เพือ่กอ่สรา้งถนน คสล.และปรับปรุงผจิราจร รวม 5 โครงการ  
จ านวนเงนิ 332,035.05 บาท 
- สญัญาเลขที ่1623/66/2559 ลงวนัที ่28 เมษายน 2559 
เพือ่จัดซือ้รถยนตบ์รรทกุเททา้ยตดิตัง้เครนไฮดรอลกิ 
พรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า  จ านวนเงนิ  341,563.72 บาท 
(หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
คา่ช าระดอกเบีย้ จ านวน 166,840 บาท 

      

  1) เพือ่ช าระดอกเบีย้ใหก้บัส านักงานกองทนุพัฒนาเมอืงใน
ภมูภิาค ธนาคารออมสนิตามสญัญากูเ้งนิเลขที ่8/2550 
ลงวนัที ่21พฤศจกิายน  2550 
-  งวดที ่22 เดอืนมกราคม 2564 เป็นเงนิ 20,887.82  บาท 
-  งวดที ่23 เดอืนกรกฎาคม 2564 เป็นเงนิ 15,236.03  บาท 
2) ช าระดอกเบีย้ใหก้ับส านักงานเงนิทนุสง่เสรมิกจิการ
เทศบาลตาม    
- สญัญาเลขที ่884/42/2554  ลงวนัที ่8 กมุภาพันธ2์554 
จ านวนเงนิ 64,432.17 บาท   
- สญัญาเลขที ่1623/66/2559 ลงวนัที ่28 เมษายน 2559 
จ านวนเงนิ  66,281.22 บาท 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิสมทบกองทนุประกันสงัคม จ านวน 241,590 บาท 

      

  1.  เพือ่จา่ยสมทบกองทนุประกันสงัคมใหแ้กพ่นักงานจา้ง
ตามภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไป  ตัง้ไว ้ 200,000  บาท  
 - ปฏบิัตติามพระราชบัญญัตปิระกันสงัคม พ.ศ.2533แกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2542  และกฎกระทรวงออกตาม
พระราช บัญญัตปิระกันสงัคมดังกลา่ว  โดยค านวณตัง้จา่ย
สมทบในอัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ตอบแทนพนักงานจา้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสอืส านักงานก.จ., ก.ท.
, และ ก.อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว9 ลงวนัที ่22
มกราคม 2557และหนังสอืส านักงานก.จ., ก.ท.,และ ก.
อบต. ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.5/ว 81  ลงวนัที ่10 
กรกฎาคม 2557  
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 
0808.2/ว1620 ลว. 22 เม.ย. 2562 
     (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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2.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกันสงัคมของพนักงานจา้งตาม
ภารกจิ(บคุลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรยีน รอ้ยละ 10 
(หักจากคา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) 
ตัง้ไว ้17,590 บาท 
 - ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1326 ลงวนัที ่4 
กรกฏาคม 2560  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
   (**เงนิอดุหนุน**) 
 
3.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกันสงัคมของพนักงานจา้งท่ัวไป ใน
โรงเรยีนรอ้ยละ 10 (หักจากคา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.
สมทบ รอ้ยละ 5) ตัง้ไว ้12,000 บาท - ปฏบิัตติามหนังสอื
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ 
มท 0809.4/ว1157 ลงวนัที ่13 กรกฏาคม  2560 
 (หน่วยงาน : กองการศกึษา)  (**เงนิอดุหนุน**) 
 
4.  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประกันสงัคมของพนักงานจา้งท่ัวไป
(ผูด้แูลเด็ก)  ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กฯ รอ้ยละ 10 
(หักจากคา่ตอบแทน รอ้ยละ 5 อปท.สมทบ รอ้ยละ 5) 
ตัง้ไว ้12,000 บาท 
- ปฏบิัตติามหนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 1157 ลงวนัที ่13 
กรกฏาคม 2560  (หน่วยงาน : กองการศกึษา) 
  (**เงนิอดุหนุน**) 

        
 

      

   
เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 16,500 บาท 

      

  เพือ่จา่ยสมทบกองทนุเงนิทดแทนใหแ้กพ่นักงานจา้ง
ภารกจิและพนักงานจา้งท่ัวไป   ตามพระราชบัญญัตเิงนิ
ทดแทน (ฉบับที ่2) โดยค านวณตัง้จา่ยสมทบในอัตรารอ้ย
ละ 0.2 ของคา่จา้งโดยประมาณทัง้ปี 
1. ตั่งไว ้ 15,000  บาท (หน่วยงาน  : ส านักปลัดเทศบาล) 
2. ตัง้ไว ้   1,500  บาท (หน่วยงาน  :  กองการศกึษา) 
-  ตามหนังสอืสัง่การกรมสง่เสรมิการปกครอง ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท. 0808.2/ว4172 ลงวนัที ่24 ธันวาคม 2561 
เรือ่ง แจง้แนวทางการตัง้งบประมาณเงนิทดแทน 

      

       

   
เงนิชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการประปา จ านวน 1,200,000 บาท 

      
  เพือ่จา่ยชว่ยเหลอืงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ

ประปา ของเทศบาล (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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เบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ จ านวน 6,000,000 บาท 

      

  เพือ่ใหผู้ส้งูอายภุายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ไดรั้บ
การสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีอยา่งท่ัวถงึ เหมาะสม เป็นธรรม 
 - ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑก์าร
จา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2552 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2562 
- ปฏบิตัติามหนังสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 1994 
ลว 3 ก.ค.2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564 เงนิอดุหนุนทั่วไป เงนิอดุหนุน
ส าหรับโครงการเสรมิสรา้งสวัสดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและ
ทพุพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดกิารสงัคมแก่
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นราย
ไดแ้กผู่ส้งูอาย ุ

 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สงัคม แผนงานงบกลาง  ล าดบัที ่1 หนา้ 181 
(หน่วยงาน : กองสวัสดกิารสงัคม) 
    (** ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

      

       

   
เบีย้ยังชพีคนพกิาร จ านวน 1,900,000 บาท 

      

  เพือ่ใหค้นพกิารภายในเขตเทศบาลต าบลตลาดแค  ไดรั้บ
การสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีอยา่งท่ัวถงึ เหมาะสม เป็นธรรม 
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑ์
การจา่ยเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.
2562 
 - ปฏบิัตติามหนังสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 1994  
ลว 3 ก.ค.2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564 เงนิอดุหนุนท่ัวไป เงนิอดุหนุน
ส าหรับโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่ ้
พกิารและทพุพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวสัดกิาร
สงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้ง
หลักประกันดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอาย ุ
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิาร
สงัคม  แผนงานงบกลาง  ล าดับที ่2 หนา้ 182 
  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
      (** ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

      

       

   
เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์ จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนับสนุนการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วย
เอดสใ์หแ้กผู่ป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัย
แลว้ มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งยากจนหรอืถกูทอดทิง้ขาดผู ้
อปุการะดแูลไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้
 - ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ.2548 
 
 
 
 

      

127 



 

  - ปฏบิัตติามหนังสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.6/ว 1994 
ลว 3 ก.ค.2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการตัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2564 เงนิอดุหนุนท่ัวไป เงนิอดุหนุน
ส าหรับโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่ ้
พกิารและทพุพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวสัดกิาร
สงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและโครงการสรา้ง
หลักประกันดา้นรายไดแ้กผู่ส้งูอาย ุ
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิารสงัคม 
แผนงานงบกลาง  ล าดับที ่3 หนา้ 183 
  (หน่วยงาน : กองสวสัดกิารสงัคม) 
        (** ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน **) 

       

   
ส ารองจา่ย จ านวน 250,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยในกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นทีไ่มอ่าจคาดการณ์ได ้
ลว่งหนา้ เชน่ อทุกภัย วาตภัย อัคคภีัย  และภัยอืน่ๆทีเ่ป็น
ภัยสาธารณะหรอืมคีวามจ าเป็นอืน่ใดทีม่คีวามส าคัญ และ
มไิดต้ัง้งบประมาณเพือ่กจิการนัน้ๆ หรอืตัง้ไวไ้มเ่พยีงพอ 
- ปฏบิัตติามหนังสอืดว่นมากที ่มท 0808.2/ว1672 ลง
วนัที ่22 มถินุายน 2557 (การอนุมัตใิหใ้ชเ้งนิส ารองจา่ยให ้
เป็นอ านาจของคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2541หมวด 2 ขอ้ 19) 
  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

   
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน       

    
รายจา่ยตามขอ้ผกูพัน จ านวน 218,624 บาท 

      

  1)เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยพเิศษ กรณีพนักงานเทศบาล 
ลกูจา้งประจ าและพนักงานจา้ง ทีเ่สยีชวีติระหวา่งรับ
ราชการ ตัง้ไว ้ 65,000  บาท 
- ปฏบิตัติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท0312/ว
1095 ลงวันที ่27กนัยายน 2525  
 -  ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสมีา  เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัพนักงานจา้ง ลง
วันที ่25 มถินุายน 2547  ขอ้ 72(หน่วยงาน : ส านักปลดั) 
   
2)เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
ตามขอ้ 16 แหง่ขอ้บงัคบัสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทย พ.ศ.2541 ซึง่แกไ้ขขอ้ความตามการแกไ้ขขอ้บงัคบั
สนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย พ.ศ.2543 ก าหนดให ้
สมาชกิสามัญตอ้งช าระคา่บ ารงุสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศ
ไทยเป็นรายปี โดยพจิารณาจากรายรับจรงิ ประจ าปีทีผ่า่นมา 
ยกเวน้เงนิกู ้เงนิจา่ยขาดเงนิสะสม และเงนิอดุหนุนทกุ
ประเภทในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละเศษหนึง่สว่นหกของ
งบประมาณรายรับดงักลา่วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลตลาดแคตัง้งบประมาณคา่บ ารงุสนันบิาต
เทศบาลฯ ไว ้ดงันี้ รายรับจรงิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
= 23,128,145.75 x 0.00167 บาทค านวณตัง้งบประมาณ 
จา่ยบ ารงุสนันบิาตเทศบาลฯ  ตัง้ไว ้38,624 บาท 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยรายจา่ยของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกีย่วกบัคา่บ ารงุสมาคม พ.ศ. 
2555    (หน่วยงาน : ส านักปลดัเทศบาล) 
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3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดการจราจรเป็นคา่จัดซือ้
วัสดอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิการจราจรของต ารวจตามหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที ่4 
ตลุาคม 2539 โดยตัง้จา่ยจากเงนิคา่ปรับผูก้ระท าผดิตาม
พระราชบญัญัตกิารจราจรทางบก พ.ศ.2532  ซึง่ไดรั้บการ
จัดสรรจรงิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเงนิรายไดส้มทบ
จากเทศบาล เป็นเกณฑเ์พือ่ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งตาม
รายการตอ่ไปนี ้ เครือ่งหมายสญัญาณการจราจรหรอือปุกรณ์
ทีใ่ชใ้นการควบคมุการจราจร แผงเหล็กกัน้การจราจรป้าย
เครือ่งหมายจราจรสทีาถนนชนดิสะทอ้นแสงและไมส่ะทอ้น
แสง (ขาว, แดง, เหลอืง, ด า)  ทนิเนอรส์ าหรับผสมสทีาถนน
ชนดิเกรดเอ ไมอ้ดัส าหรับเขยีนป้ายตา่งๆแปรงทาส ีเสาเหล็ก
ชนดิกลมส าหรับปักป้ายจราจรเครือ่งใชแ้ละอปุกรณ์ในการ 
ด าเนนิงานเกีย่วกบัการป้องกนัอบุตัภิัยบนทอ้งถนน กรวย
ยาง อปุกรณ์อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจราจรซึง่ประชาชนไดรั้บ
ประโยชนโ์ดยตรง ตัง้ไว ้ 15,000 บาท 
(หน่วยงาน : ส านักปลดัเทศบาล) 
 
4) เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบั
ทอ้งถิน่เทศบาลต าบลตลาดแค (ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ50ของ
คา่บรกิารสาธารณสขุ ไดร้ับการจัดสรรจาก สปสช.) 
ตัง้ไว ้ 100,000  บาท 
-  ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการตัง้
งบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สมทบกองทนุ 
(ฉบบัที ่2 ) พ.ศ. 2563 (หน่วยงาน : ส านักปลดัเทศบาล) 

        
 

      

   
เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 407,950 บาท 

      

  เพือ่จา่ยสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) รอ้ยละ 2  ของประมาณรายรับใน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี  2564 ทีไ่มร่วมเงนิรายได ้
ประเภทพันธบัตรเงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ เงนิอดุหนุนทกุ
ประเภท 
- ตามหนังสอืส านักงานกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.5/ว34 ลงวนัที ่30 ก.ย. 62  
เรือ่ง  ซกัซอ้มแนวทางการสง่เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอน จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการถา่ยโอนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   นางสาวชชัวาลย ์  เจยีนกลาง 
   (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 

      

       

   
เงนิบ าเหน็จลกูจา้งประจ า จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จรายเดอืนใหก้ับลกูจา้งประจ าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    นางมยรุยี ์    แนบกลาง 
    (หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,200,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 166,840

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 218,624

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 968,960

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

241,590

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

42,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

407,950

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการประปา

1,200,000

ค่าชําระดอกเบี้ย 166,840

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 150,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 218,624

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 968,960

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

241,590

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,000,000

เงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการถ่ายโอน

42,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 16,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

407,950

สํารองจ่าย 250,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,900,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000 120,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2563  15:38:11 หน้า : 2/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 224,000 824,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

48,000 72,000

เงินเดือนพนักงาน 608,000 806,000 965,500

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 5,000 5,000

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 15,000 159,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 10,000 72,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2563  15:38:11 หน้า : 3/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 930,700 1,033,000 216,000 3,659,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 604,800 84,000 688,800

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

36,000 120,000 24,000 300,000

เงินเดือนพนักงาน 7,276,880 249,500 5,759,080 15,664,960

เงินวิทยฐานะ 772,800 772,800

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,500 490,200 708,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 462,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 83,000 108,000

ค่าเบี้ยประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

48,000 40,000 95,000 377,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 48,000 684,000 934,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2563  15:38:11 หน้า : 4/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 ค่าต่อสัญญาโดเมน
เนมและเว็บโฮสดิ้ง 
taladkae.go.th

1. ค่าจ้างเหมาบริการให้
แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิไช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง

40,000

1. ค่าจ้างเหมาสูบสิ่ง
ปฏิกูลห้องสุขาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

147,000

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

1. ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ให้แก่ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

30,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2563  15:38:12 หน้า : 5/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1 ค่าต่อสัญญาโดเมน
เนมและเว็บโฮสดิ้ง 
taladkae.go.th

20,000 20,000

1. ค่าจ้างเหมาบริการให้
แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิไช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้าง

40,000

1. ค่าจ้างเหมาสูบสิ่ง
ปฏิกูลห้องสุขาเทศบาล
ตําบลตลาดแค

147,000

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน 50,000 50,000

1. ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ

15,000 15,000

2. ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ

40,000 40,000

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ให้แก่ส่วนราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองานอื่นๆ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. ค่าสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

3,000

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการต่างๆที่
เทศบาลจัดทํา

2.ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและเผยแพร่

3. ค่าจัดทําประกันภัย
รถราชการของเทศบาล
ตําบลตลาดแค

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําหนังสือเผยแพร่ผล
งานของเทศบาลฯ

โครงการจ้าง
เหมาบริการดูแลสวน
หย่อม สนามเด็กเล่น 
และพื้นที่โดยรอบ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2. ค่าสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

3,000

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการต่างๆที่
เทศบาลจัดทํา

30,000 30,000

2.ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและเผยแพร่

5,000 5,000

3. ค่าจัดทําประกันภัย
รถราชการของเทศบาล
ตําบลตลาดแค

15,000 15,000

3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทําหนังสือเผยแพร่ผล
งานของเทศบาลฯ

20,000 20,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการดูแลสวน
หย่อม สนามเด็กเล่น 
และพื้นที่โดยรอบ

108,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท้าวสุรนารี

10,000

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

จัดงานวันลอยกระทง 80,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดทํา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตําบลตลาดแค

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้างเหมา
ปฏิบัติงานสอน
คอมพิวเตอร์ของสถาน
ศึกษาในสังกัด

180,000 180,000

โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

จัดงานฉลองวันแห่งชัย
ชนะของท้าวสุรนารี

10,000

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000

จัดงานวันลอยกระทง 80,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ
หนังสือ ระเบียบ 
เทศบัญญัติ หรือ
โครงการต่างๆ ที่
เทศบาลจัดทํา

8,000 8,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

25,000 80,000 185,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

แข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตําบลตลาดแค

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใข้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000 40,000 50,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพร่ผลงานของเทศบาล

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะพิษและขยะ
อันตรายในชุมชน

50,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใข้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 130,000 290,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการจัดทําสื่อเผย
แพร่ผลงานของเทศบาล

50,000 50,000

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะพิษและขยะ
อันตรายในชุมชน

50,000

โครงการประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

40,000

โครงการป้องกันโรค
ติดต่อ

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

30,000 30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 30/7/2563  15:38:12 หน้า : 12/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และศึกษาดูงานพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลตลาดแค

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

240,000

โครงการรณรงค์เผย
แพร่ประชาธิปไตย

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

150,000 150,000

โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการฝึกอบรมสัมนา
และศึกษาดูงานพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลตลาดแค

150,000 150,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

240,000

โครงการรณรงค์เผย
แพร่ประชาธิปไตย

25,000 25,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

50,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักแผ่นดิน

20,000 20,000

โครงการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาล

100,000 100,000



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตลาดแค

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยด้านอาหาร

30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลตลาดแค

2,525,123 2,525,123

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อใช้จ่ายใน
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลตลาดแค

196,250 196,250

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ  เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสว่าง
ควัฒน  วรขัตติยราช
ยนาวี

40,000

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

50,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบล
ตลาดแค

เงินส่งคืนกองทุนแทนผู้
ประสบภัยกรณีรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นก่อให้เกิดความเสีย
หาย

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000 370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 30,000 24,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 150,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 240,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

50,000

โครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี

50,000

โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบล
ตลาดแค

200,000 200,000

เงินส่งคืนกองทุนแทนผู้
ประสบภัยกรณีรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นก่อให้เกิดความเสีย
หาย

10,000 10,000

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

สนับสนุนตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 40,000 121,150 741,150

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 25,000 135,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 120,000 244,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 10,000 13,000 218,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 100,000 145,000 535,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 200,000 40,000 30,000

วัสดุดนตรี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 15,000

วัสดุอื่น 5,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000

ค่าไฟฟ้า 230,000 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะเหล็กสํานัก
งาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
ฟุต

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 45,000 30,000 125,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000 30,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,337,513 1,337,513

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 160,000 20,000 450,000

วัสดุดนตรี 10,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 8,000 23,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 130,000 235,000

วัสดุอื่น 80,000 105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

15,000 15,500 45,500

ค่าไฟฟ้า 225,000 255,000 740,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 17,400 27,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะเหล็กสํานัก
งาน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
ฟุต

8,000 8,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

250,000 350,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วบ่อ
ขยะของเทศบาล ตําบล
ตลาดแค

800,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนหลังฝายน้ํา
ล้น ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ  หมู่
ที่ 15

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ/ค่ารับรอง
แบบ/ค่าควบคุมงานก่อ
สร้างที่จ่ายให้กับเอกชน 
นิติบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วบ่อ
ขยะของเทศบาล ตําบล
ตลาดแค

800,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้าง (ค่าK)

50,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนหลังฝายน้ํา
ล้น ชุมชนตลาดแค
ตะวันออกฝั่งเหนือ  หมู่
ที่ 15

200,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ/ค่ารับรอง
แบบ/ค่าควบคุมงานก่อ
สร้างที่จ่ายให้กับเอกชน 
นิติบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง

50,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 
10 ชุมชน

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกป้องสถาบัน)

รวม 11,580,464 255,000 2,837,000 290,000 220,000 150,000 1,637,000 3,658,500



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ชุมชนละ 
20,000 บาท จํานวน 
10 ชุมชน

200,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
สังกัดอื่นในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลตลาดแค

1,532,000 1,532,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครอง อําเภอโนนสูง 
(โครงการจัดงานรัฐพิธี
และปกป้องสถาบัน)

30,000 30,000

รวม 16,608,066 2,499,000 12,264,970 52,000,000
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รายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หมวดรายได้ 
รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าจ้าหน่ายน้้าจากมาตรวัดน้้า 166,800.00 1,890,000.00 1,890,000.00 
ค่าจ้าหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ 1,682,722.00 80,000.00 75,000.00 
ค่าเช่ามาตรวัดน้้า 37,000.00 173,500.00 173,500.00 
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

1,080,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 

ผลประโยชน์อื่นๆจากค่าธรรมเนียม    
       ค่าธรรมเนียม 6,800.00 6,500.00 9,000.00 
       ค่าแรง 3,400.00 3,500.00 6,000.00 
รายได้จากทรัพย์สิน    
       ดอกเบี้ย 35,157.42 51,500.00 51,500.00 
รายได้เบ็ดเตล็ด 28,070.00 115,000.00 115,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 3,039,949.42 3,520,000.00 3,520,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั 

งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา 
 
 

      ประมาณการรายรบัท ัง้สิน้ 3,520,000 บาท แยกเป็น 

รายได ้ เป็นเงนิ 3,520,000 บาท 

     

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

 
คา่จ าหน่ายสิง่ของจากคลงัพสัดุ จ านวน 75,000 บาท 

 
คา่เชา่มาตรวดัน ้า จ านวน 173,500 บาท 

 
เงนิทีง่บประมาณท ั่วไปชว่ยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน 1,200,000 บาท 

 ดอกเบีย้ จ านวน 51,500 บาท 

 
ผลประโยชน์อืน่ รวม 15,000 บาท 

  
คา่ธรรมเนียม จ านวน 9,000 บาท 

  
คา่แรง จ านวน 6,000 บาท 

 
รายไดเ้บ็ดเตล็ด จ านวน 115,000 บาท 
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รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

หมวดรายได้ 
จ่ายจริง ประมาณการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบบุคลากร 924,660.00 1,408,040.00 1,406,040.00 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 543,240.00 1,008,600.00 997,500.00 
   หมวดค่าจ้างชั่วคราว 399,420.00 399,440.00 408,540.00 
งบด าเนินงาน 1,878,875.93 1,996,000.00 2,013,960.00 
   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 932,866.06 1,048,000.00 1,053,960.00 
   หมวดค่าสาธารณูปโภค 946,009.87 948,000.00 960,000.00 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน - 43,100.00 30,000.00 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 43,100.00 30,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 
   หมวดรายจ่ายอื่น - - - 
   หมวดรายจ่ายจากก้าไรสุทธิ - - - 
งบกลาง 60,588.00 72,860.00 70,000.00 
   ประกันสังคม 20,728.00 23,000.00 23,000.00 
   เงินสมทบ (กบท.) 39,860.00 49,860.00 47,000.00 
   เงินช่วยเหลือค่าท้าศพ - - - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,882,123.93 3,520,000.00 3,520,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,520,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,520,000 บาท
คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 1,890,000 บาท

คาจําหนายสิ่งของจากคลังพัสดุ จํานวน 75,000 บาท

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 173,500 บาท

เงินที่งบประมาณทั่วไปชวยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จํานวน 1,200,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 51,500 บาท

ผลประโยชน์อื่น รวม 15,000 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 9,000 บาท

คาแรง จํานวน 6,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 115,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลตลาดแค

อําเภอ โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 22/7/2563  14:44:44 หน้า : 1/1



       
 

 
     

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย 

งบประมาณรายจา่ยเฉพาะกจิการ กจิการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลตลาดแค 

อ าเภอ โนนสงู   จังหวดันครราชสมีา 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้ส ิน้  3,520,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษจีดัสรรและหมวด
เงนิอดุหนนุท ัว่ไป แยกเป็น 
 

งบบคุลากร  เป็นเงนิ 1,406,040 บาท 

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,406,040 บาท 

   เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 733,740 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นักงานเทศบาลพรอ้มทัง้ปรับปรงุ
เงนิเดอืนตามต าแหน่ง จ านวน 2 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ตาม
กรอบแผนอตัราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) รวมต าแหน่ง
วา่ง ทัง้นีใ้หจ้า่ยตามค าสัง่เลือ่นขัน้ เงนิเดอืนเลือ่นระดบัของ
พนักงานเทศบาล ดังนี ้
- ผูอ้ านวยการกองประปา      จ านวน   1   อตัรา 
- นักวชิาการเงนิและบญัช ี    จ านวน   1   อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

   เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาลทีไ่ดรั้บเงนิ
ประจ าต าแหน่งตามระเบยีบกฎหมาย
จ านวน 1 อตัรา จ านวน 12 เดอืน ดังนี ้
-  ผูอ้ านวยการกองการประปา  จ านวน  1  ต าแหน่ง 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

   คา่จา้งลกูจา้งประจ า จ านวน 221,760 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กล่กูจา้งประจ าทีป่ฏบิตังิานกองการ
ประปาและเงนิปรับปรงุ
คา่จา้ง  จ านวน 1 อตัรา  จ านวน  12  เดอืน ดังนี ้
- พนักงานผลติน ้าประปา    จ านวน  1  อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

   คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 376,080 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง ใหแ้ก ่พนักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน
จา้งทั่วไปทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นกองการ
ประปา  จ านวน  3  อตัรา  จ านวน  12  เดอืน  ดัง นี ้
- ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี    จ านวน  1  อตัรา 
- พนักงานจดมาตรวัดน ้า                    จ านวน  1  อตัรา 
- คนงาน                                        จ านวน  1  อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา)  

   

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 32,460 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวใหแ้กพ่นักงานจา้งของ
เทศบาลทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นกองการ
ประปา  จ านวน  3 อตัรา จ านวน  12  เดอืน  ดังนี ้
-  ผูช้ว่ยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี    จ านวน  1  อตัรา 
-  พนักงานจดมาตรวดัน ้า                     จ านวน  1  อตัรา 
-  คนงาน                                         จ านวน  1  อตัรา 
 (หน่วยงาน : กองการประปา) 
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งบด าเนนิงาน  เป็นเงนิ 2,013,960 บาท    

  คา่ตอบแทน รวม 51,000 บาท 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก ่อปท. จ านวน 10,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนบคุคลหรอืคณะกรรมการหรอื

ผูรั้บผดิชอบการจัดซือ้จัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ตัง้ไว ้ 10,000  บาท 
-  ปฏบิตัติามหนังสอืกระทรวงการคลัง  ดว่นทีส่ดุ ที ่กค.
0402.5/ว85 
ลงวันที ่6 กนัยายน 2561 (หน่วยงาน  : กองการประปา) 

   

       

   คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นักงานเทศบาลในกองการประปา
ทีม่สีทิธเิบกิคา่เชา่บา้นไดต้ามระเบยีบฯ 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   เงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุร จ านวน 5,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลอืการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นักงานเทศบาล
ในกองการประปา  (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

      
  คา่ใชส้อย รวม 230,000 บาท 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 150,000 บาท 

     1.  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารใหแ้กผู่รั้บจา้งท า อยา่งใด 
     อยา่งหนึง่ ซึง่มไิชเ่ป็นการประกอบดัดแปลง ตอ่เตมิ  
     ครภุณัฑ ์ทีด่นิหรอืสิง่กอ่สรา้ง เชน่  คา่จา้งถา่ยเอกสารและ 
     เขา้เลม่ จัดท าแผน่พับ จัดท าจดหมายขา่ว คา่จา้งเหมา สบู 
     นา้ คา่จา้งเหมาแบกหามสมัภาระ คา่จา้งเหมารถบรรทกุ รถ 
     แม็คโคหรอื คา่จา้งเหมาท าทรัพยส์นิทีจ่ าเป็นในการ 
     ปฏบิตังิานหรอืคา่จา้งเหมาท าป้าย ประชาสมัพันธต์า่งๆ 
     คา่จา้งเหมาแรงงานอืน่ๆ ทีเ่ป็นกจิการในอ านาจหนา้ที ่ใน  
     กองการประปา  ตัง้ไว ้ 32,000 บาท  
2.  โครงการจา้งเหมาพนักงานควบคมุดแูลระบบการผลติและ 
     การจา่ยน ้า ประปา เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนนิโครงการจา้งเหมา 
     พนักงานควบคมุดแูลระบบการ ผลติและการจา่ยน ้าประปา 
     ตัง้ไว ้ 108,000 บาท   
3.  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ใหแ้กส่ว่นราชการ 
     รัฐวสิาหกจิ หรอื หน่วยงานอืน่ๆ ทีค่ดิคา่ธรรมเนยีมในการ 
     บรกิาร เชน่ คา่ธรรมเนยีม บรกิาร ตรวจ วเิคราะห ์ทดสอบ 
     น ้าประปาและคา่จา้งเหมาแรงงานหรอืจา้ง เหมาบรกิาร 
     อืน่ๆ  ตัง้ไว ้ 10,000  บาท    (หน่วยงาน : กองการ ประปา) 
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   รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด
อืน่ ๆ 

รวม 20,000 บาท 

    คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่เบีย้เลีย้ง
เดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ที ่พัก คา่บรกิารจอดรถยนต ์ทา่
อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ ธรรมเนยีมในการใช ้

สนามบนิและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีจ่ าเป็นใหแ้กพ่นักงานเทศบาล 
ลกูจา้ง ในกองการประปา (หน่วยงาน : กองการประปา) 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไป ราชการของเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่ 4   พ.ศ. 2561 
- ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรม และการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที่
ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2557 

   

       

   คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม จ านวน 60,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซมครภุณัฑแ์ละสิง่กอ่สรา้ง
ตา่งๆทรัพยส์นิอืน่ๆทีช่ ารดุไมส่ามารถใชง้านได ้เชน่
คอมพวิเตอร ์ปรนิทเ์ตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี โต๊ะ เกา้อี ้ตูเ้กบ็
เอกสาร ฯลฯทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ ของกองการ
ประปา (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

      

  คา่วสัด ุ รวม 772,960 บาท 

       
   วัสดสุ านักงาน จ านวน 15,000 บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดสุ านักงาน เชน่ โต๊ะตา่งๆ เกา้อี้

ตา่งๆ ตู ้ตา่งๆ กระดาษ หมกึ ฯลฯ 
(หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน 10,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุเชน่ ฟิวส ์เข็มขดัรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า  ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   วัสดกุอ่สรา้ง จ านวน 10,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดกุอ่สรา้ง  เชน่ ไมต้า่งๆ น ้ามนัทางไม ้
ทนิเนอร ์ส ีแปรงทาส ี ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 11,000 บาท 

     จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนั
เตา ถา่น ฯลฯ    (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   วัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ จ านวน 4,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดซือ้วัสดวุทิยาศาสตรห์รอื
การแพทย ์เชน่ ชดุทดสอบคา่คลอรนี น ้ายาตรวจวดัคา่
คลอรนี น ้ายาตรวจคา่ PHและชดุ ทดสอบคา่คลอรนี+
PH ฯลฯ (หน่วยงาน : กองการประปา) 
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   วัสดคุอมพวิเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

     จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดคุอมพวิเตอร ์เชน่ อปุกรณ์บนัทกึ
ขอ้มลู เทปบนัทกึขอ้มลู หัวพมิพห์รอืแถบพมิพส์ าหรับ
เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์ตลบัผงหมกึ ส าหรับเครือ่งพมิพแ์บบ
เลเซอร ์ฯลฯ   (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

       

   วัสดอุืน่ จ านวน 712,960 บาท 

     1  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้มเิตอรน์ ้าทีใ่ชใ้นกจิการประปา 
    ตัง้ไว ้ 30,000   บาท 
2  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้สารสม้และคลอรนี เพือ่ใชใ้นระบบ 
    การผลติน ้าประปา    ตัง้ไว ้  500,000  บาท 
3  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้ กรวด หนิ ทราย เพือ่ใชใ้นระบบ 
    การ ผลติน ้าประปา    ตัง้ไว ้  75,000  บาท 
4  เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้วัสดอุปุกรณ์และอะไหลป่ระปาทีเ่ป็น 
    กจิการใน อ านาจหนา้ทีข่องกองการประปา 
    ตัง้ไว ้ 107,960  บาท (หน่วยงาน : กองการประปา) 
 

   

  คา่สาธารณูปโภค รวม 960,000 บาท 

   คา่ไฟฟ้า จ านวน 960,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นคา่กระแสไฟฟ้าของโรงสบูน ้า โรงกรองน ้า และ
อาคารอืน่ๆ ที ่อยูใ่นความรับผดิชอบของกองการ
ประปา  (หน่วยงาน : กองการประปา) 

   

    

    

งบลงทนุ  เป็นเงนิ 30,000 บาท    

  คา่ครภุณัฑ ์ รวม 30,000 บาท 

   ครภุณัฑก์อ่สรา้ง จ านวน 30,000 บาท 

     1.  จัดซือ้เครือ่งสกดัคอนกรตีหกเหลีย่ม 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งสกดัคอนกรตีหกเหลีย่ม  ก าลัง 
     ไฟไมน่อ้ยกวา่ 1,130 W อตัราเจาะกระแทกตอ่นาท ี(ipm) 
     : 2000  จ านวน   1 ตัว     ตัง้ไว ้ 22,500  บาท 
 -   ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  เพิม่เตมิ 
     ฉบบัที ่2/2563 แผนงานการ พาณชิย ์ครภุณัฑส์ิง่กอ่สรา้ง 
     ล าดบัที ่1  หนา้   23  
2.  จัดซือ้เครือ่งสวา่นเจาะกระแทก 3 ระบบ 26 มม. 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จัดซือ้เครือ่งสวา่นเจาะกระแทก 3 ระบบ 
     26 มม. ก าลังไฟไมน่อ้ยกวา่ 1,100 W (เปลีย่นหัวสวา่นได)้  
     จ านวน 1ตัว    ตัง้ไว ้ 7,500  บาท 
 -   ปรากฏในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)  เพิม่เตมิ 
     ฉบบัที ่2/2563  แผนงานการ พาณชิย ์ครภุณัฑส์ิง่กอ่สรา้ง 
     ล าดบัที ่ 2  หนา้   23  (หน่วยงาน : กองการ ประปา) 
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งบกลาง  เป็นเงนิ 70,000 บาท    

  งบกลาง รวม 70,000 บาท 
       

   เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน จ านวน 3,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนรายปีในอตัรา รอ้ย
ละ 0.2ของคา่จา้ง ใหแ้กพ่นักงานจา้งตามภารกจิและพนักงาน
จา้งทั่วไป 
- ปฎบิตัติามพระราชบญัญัตเิงนิทดแทน(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2561 
  (หน่วยงาน :กองการประปา) 

   

       

   เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จ านวน 20,000 บาท 

     เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ใหแ้กล่กูจา้งกอง
การประปา 
- ปฎบิตัติามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ.2553 แกไ้ข
เพิม่ เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 

   

       

   เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่(กบท.) จ านวน 47,000 บาท 

     เพือ่จา่ยสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
(ก.บ.ท.) ของกองการประปา- ปฏบิตัติามหนังสอื ส านักงาน
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้ง ถิน่ ที ่มท 0808.5/
ว 41 ลว.13 กนัยายน 2553- ปฏบิตัติามหนังสอื ส านักงาน
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้ง ถิน่ ที ่มท 0808.5/
ว28 ลว.21 กรกฏาคม 2559 
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