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เทศบาลตําบลอ่างศิลา

เขต/อําเภอ พิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนนดอนจิก-โนนเลียง  แขวง/ตําบล อ่างศิลา
  เขต/อําเภอ พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  34110

พื้นที่ 9.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,204 คน

ชาย 1,552 คน

หญิง 1,652 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอ่างศิลา

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลอ่างศิลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
อ่างศิลาอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลอ่างศิลาจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,915,127.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,195,322.52 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,472,456.68 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 298,800.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 917,917.61 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 37,386,955.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 290,946.44 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 569,844.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 173,183.83 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 396,494.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 7,870.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 7,051.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,184,248.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,757,318.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 32,892,946.31 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,384,676.66 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,220,294.36 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,499,575.29 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,605,400.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,183,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 257,266.77 350,000.00 360,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 553,251.00 591,500.00 777,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,529.89 145,000.00 183,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 418,292.00 910,000.00 910,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,738.00 104,000.00 104,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,381,077.66 2,110,500.00 2,344,000.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,427,952.44 19,626,000.00 19,865,100.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,427,952.44 19,626,000.00 19,865,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,385,520.00 17,431,131.00 18,395,932.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,385,520.00 17,431,131.00 18,395,932.00

รวม 36,194,550.10 39,167,631.00 40,605,032.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,856,241.25 9,260,912.00 9,001,462.00

งบบุคลากร 11,107,860.00 14,004,540.00 14,228,940.00

งบดําเนินงาน 11,247,026.09 11,413,579.00 12,857,130.00

งบลงทุน 458,820.00 2,174,600.00 2,002,500.00

งบเงินอุดหนุน 2,084,000.00 2,314,000.00 2,515,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 33,753,947.34 39,167,631.00 40,605,032.00

รวม 33,753,947.34 39,167,631.00 40,605,032.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,053,884

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,334,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,513,966

แผนงานสาธารณสุข 2,455,560

แผนงานเคหะและชุมชน 5,078,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 811,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,989,400

แผนงานการพาณิชย์ 756,820

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,001,462

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,605,032



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,708,720 1,399,620 8,108,340

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,084,080 1,399,620 5,483,700

งบดําเนินงาน 2,097,444 1,705,000 3,802,444

    ค่าตอบแทน 104,000 63,000 167,000

    ค่าใช้สอย 1,295,444 747,000 2,042,444

    ค่าวัสดุ 0 895,000 895,000

    ค่าสาธารณูปโภค 698,000 0 698,000

งบลงทุน 64,200 78,900 143,100

    ค่าครุภัณฑ์ 64,200 78,900 143,100

                                             รวม 8,870,364 3,183,520 12,053,884

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 1,185,000 119,000 1,304,000

    ค่าตอบแทน 0 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 1,035,000 59,000 1,094,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 1,215,000 119,000 1,334,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 936,720 1,187,160 2,123,880

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 936,720 1,187,160 2,123,880

งบดําเนินงาน 328,000 1,982,086 2,310,086

    ค่าตอบแทน 57,000 0 57,000

    ค่าใช้สอย 271,000 752,000 1,023,000

    ค่าวัสดุ 0 1,230,086 1,230,086

งบเงินอุดหนุน 0 2,080,000 2,080,000

    เงินอุดหนุน 0 2,080,000 2,080,000

                                             รวม 1,264,720 5,249,246 6,513,966

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบบุคลากร 1,210,560 0 1,210,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,210,560 0 1,210,560

งบดําเนินงาน 226,000 814,000 1,040,000

    ค่าตอบแทน 41,000 0 41,000

    ค่าใช้สอย 85,000 784,000 869,000

    ค่าวัสดุ 100,000 30,000 130,000

งบเงินอุดหนุน 0 205,000 205,000

    เงินอุดหนุน 0 205,000 205,000

                                             รวม 1,436,560 1,019,000 2,455,560



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,790,460 0 0 1,790,460

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,790,460 0 0 1,790,460

งบดําเนินงาน 986,000 165,000 1,467,000 2,618,000

    ค่าตอบแทน 61,000 0 0 61,000

    ค่าใช้สอย 745,000 0 1,367,000 2,112,000

    ค่าวัสดุ 180,000 165,000 100,000 445,000

งบลงทุน 361,800 0 108,200 470,000

    ค่าครุภัณฑ์ 361,800 0 28,500 390,300

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 79,700 79,700

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 200,000

                                             รวม 3,138,260 365,000 1,575,200 5,078,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 546,480 0 546,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 546,480 0 546,480

งบดําเนินงาน 140,000 125,000 265,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 120,000 125,000 245,000

                                             รวม 686,480 125,000 811,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 60,000 150,000 400,000 610,000

    ค่าใช้สอย 60,000 150,000 400,000 610,000

                                             รวม 60,000 150,000 400,000 610,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 350,000 600,000

    ค่าตอบแทน 0 350,000 350,000

    ค่าวัสดุ 250,000 0 250,000

งบลงทุน 0 1,389,400 1,389,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,389,400 1,389,400

                                             รวม 250,000 1,739,400 1,989,400

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 449,220 449,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 449,220 449,220

งบดําเนินงาน 307,600 307,600

    ค่าใช้สอย 307,600 307,600

                                             รวม 756,820 756,820

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,001,462 9,001,462

    งบกลาง 9,001,462 9,001,462

                                             รวม 9,001,462 9,001,462



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,053,884

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,334,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,513,966

แผนงานสาธารณสุข 2,455,560

แผนงานเคหะและชุมชน 5,078,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 811,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,989,400

แผนงานการพาณิชย์ 756,820

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 9,001,462

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,605,032

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลอ่างศิลา และโดยอนุมัติของนายอําเภอพิบูล
มังสาหาร

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,605,032 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
40,605,032 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลอ่างศิลาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลอ่างศิลามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายมนตรี  ศรีสุข)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลอ่างศิลา

เห็นชอบ

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

(นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ)

ตําแหน่ง นายอําเภอพิบูลมังสาหาร  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอ พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 184,130.71 208,640.46 300,000.00 0.00 % 300,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 5,495.22 5,535.31 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 27,008.00 43,091.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 1,660.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 218,293.93 257,266.77 350,000.00 360,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ -360.00 1,770.00 0.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 360.00 426.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 3,600.00 2,300.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 1,800.00 1,800.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 1,600.00 1,300.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 270.00 190.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 240.00 120.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0.00 223,100.00 303,200.00 250,000.00 40.00 % 350,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 310.00 1,270.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 50,720.00 66,650.00 0.00 100.00 % 70,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,200.00 2,800.00 0.00 100.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 6,145.00 1,000.00 600.00 % 7,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 31,600.00 23,300.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 16,000.00 20,500.00 20,000.00 25.00 % 25,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0.00 102,560.00 118,990.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 2,808.00 1,701.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 0.00 1,975.00 2,585.00 2,500.00 20.00 % 3,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 400.00 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 440,979.00 553,251.00 591,500.00 777,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 87,565.00 67,890.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ดอกเบี้ย 0.00 41,914.05 82,639.89 45,000.00 84.44 % 83,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 129,479.05 150,529.89 145,000.00 183,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 418,900.00 411,912.00 900,000.00 0.00 % 900,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 7,120.00 6,380.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 426,020.00 418,292.00 910,000.00 910,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 180.00 214.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 28.00 24.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,708.00 1,738.00 104,000.00 104,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 536,804.97 368,178.19 500,000.00 0.00 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 13,808,891.48 14,140,947.95 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,338,165.09 1,295,605.49 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 41,030.56 42,019.53 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 680,907.86 685,754.41 750,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 1,464,638.42 1,652,587.39 1,400,000.00 71.43 % 2,400,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 23,825.14 28,005.29 25,000.00 20.00 % 30,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 23,303.19 21,414.39 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 295,634.00 192,916.00 350,000.00 -4.54 % 334,100.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 465.60 523.80 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 18,213,666.31 18,427,952.44 19,626,000.00 19,865,100.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 10,151,784.00 16,385,520.00 17,431,131.00 5.53 % 18,395,932.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 10,151,784.00 16,385,520.00 17,431,131.00 18,395,932.00

รวมทุกหมวด 0.00 29,581,930.29 36,194,550.10 39,167,631.00 40,605,032.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,605,032   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 360,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 300,000 บาท
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 6,000 บาท
ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 4,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 777,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 7,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 35,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 25,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 3,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 183,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 83,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 910,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 900,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 104,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,865,100 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 30,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 334,100 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,395,932 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 18,395,932 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา  ตั้งไว้  10,650,932.-บาท
     1. เงินอุดหนุนทั่วไป  6,663,846  บาท
     2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ( ค่าจัดการเรียนการสอน / รายหัว )  จํานวน 144,500
.- บาท 
     3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จํานวน 113,000.- บาท
     4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย  จํานวน  172,822.- บาท
     5.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็ก
ปฐมวัย  จํานวน   416,500.- บาท
     6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา  จํานวน 1,057,264.- บาท
     7.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถม
ศึกษา  จํานวน   2,080,000.- บาท
     8. เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิ่น (โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สําหรับเจ้าหน้า
ที่ อปท. ๆละ 1 คนๆละ3,0000.- บาท )  จํานวน 3,000.- บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป  ที่รัฐจัดสรรให้  ตั้งไว้  7,745,000.- บาท
     9. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         - เงินเดือนครู  ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ
สวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 1,200,800.- บาท
   10. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
ความพิการ)  จํานวน 1,872,000.- บาท
   11. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน 30,000.- บาท
   12. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ)  จํานวน 4,417,200.- บาท
   13. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน  จํานวน 75,000.- บาท
   14. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน 100,000.- บาท
   15. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน 30,000.- บาท
   16. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน 20,000
.- บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 57,960.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 10,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 16,560.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 124,200.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 218,720.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 124,550.00 1,883,793.00 2,137,500.00 2,254,430.00 9.58 % 2,470,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 775.00 5,550.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 11,200.00 269,716.66 306,000.00 308,170.00 -45.48 % 168,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 12,090.00 171,630.00 179,940.00 190,640.00 6.76 % 203,520

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 72,100.00 1,127,740.00 1,151,400.00 1,197,720.00 3.72 % 1,242,240

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,530.00 75,480.00 57,000.00 57,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 226,440.00 3,533,909.66 3,831,840.00 4,007,960.00 4,084,080

รวมงบบุคลากร 445,160.00 6,158,549.66 6,456,480.00 6,632,600.00 6,708,720

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธานี
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 2,300.00 64,600.00 48,000.00 53,908.00 0.17 % 54,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 4,800.00 4,800.00 24,000.00 25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 2,300.00 69,400.00 52,800.00 87,908.00 104,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 101,262.00 171,666.00 70,493.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 208,444

จ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็ค
ทรอนิคส์ (e-office) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 102,385.00 65,125.00 100,000.00 0 % 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 96,601.56 231,132.56 200,000.00 0 % 200,000

โครงการค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,900 % 100,000

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0 % 400,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี  และราชพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 271,400.00 -100 % 0

โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -60 % 4,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 12,005.00 18,115.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

โครงการรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9

0.00 0.00 7,735.00 0.00 0 % 0
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชา
สัมพันธ์งานราชพิธีต่างๆ(โครงการ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมแสดง
ความอาลัยและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 15,150.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
ใน/นอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 180,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลใน / 
นอก  ราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  ของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้
นําชุมชน และประชาชนทั่วไป ของ อปท
.เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 312,253.56 508,923.56 1,296,893.00 1,295,444

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 132,765.67 794,340.83 631,865.24 700,000.00 -14.29 % 600,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 17,008.72 97,420.29 93,059.56 101,000.00 -10.89 % 90,000
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ค่าบริการไปรษณีย์ 1,385.00 5,525.00 4,080.00 7,000.00 -14.29 % 6,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 8,950.00 1,450.00 10,000.00 -80 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 151,159.39 906,236.12 730,454.80 818,000.00 698,000

รวมงบดําเนินงาน 153,459.39 1,287,889.68 1,292,178.36 2,202,801.00 2,097,444

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดซื้อชุดรับแขก 0.00 0.00 0.00 75,600.00 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ความละเอียด XGA 1024x468 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

จัดซื้อจอมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0

จัดซื้อโทรทัศน์ LED 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้ทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น  จํานวน 1 
เครื่อง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 100 % 44,000
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จัดซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์  หรือ LED  
ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0 % 6,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 8,600.00 0 % 8,600

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800
 VA  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) หน้า 211)

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 306,300.00 64,200

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 306,300.00 64,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 78,900.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 78,900.00 0.00 30,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 78,900.00 0.00 30,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 598,619.39 7,525,339.34 7,748,658.36 9,171,701.00 8,870,364

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 71,920.00 495,150.90 491,340.00 553,160.00 142.18 % 1,339,620

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,550.00 35.64 0.00 0.00 0 % 0
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เงินประจําตําแหน่ง 0.00 13,500.00 18,000.00 25,000.00 140 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 73,470.00 508,686.54 509,340.00 578,160.00 1,399,620

รวมงบบุคลากร 73,470.00 508,686.54 509,340.00 578,160.00 1,399,620

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 15,480.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 15,480.00 0.00 15,000.00 63,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 284,600.66 358,345.00 508,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึก
ข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 15,326.00 70,593.12 0.00 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 5,260.00 0.00 0.00 110,000.00 -50 % 55,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 3,500.00 42.86 % 5,000

โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระภาษีและออก
หน่วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่สร้าง
จิตใต้สํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (e-
LAAS)

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งาน-การบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)

0.00 22,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 122,650.00 176,980.00 280,000.00 -64.29 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 5,260.00 444,876.66 605,918.12 916,500.00 747,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 629,790.00 754,879.00 515,000.00 -70.87 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 105,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 531,537.00 529,945.00 438,260.00 -77.18 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 163,300.00 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 94,430.00 289,872.70 282,000.00 -52.13 % 135,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 374,162.40 390,366.70 540,000.00 -44.44 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 221,170.00 304,880.00 182,400.00 -45.18 % 100,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:22 หน้า : 7/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,920.00 604,980.00 570,000.00 535,000.00 -81.31 % 100,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 29,920.00 2,456,069.40 2,839,943.40 3,045,960.00 895,000

รวมงบดําเนินงาน 35,180.00 2,916,426.06 3,445,861.52 3,977,460.00 1,705,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้ 0.00 0.00 0.00 21,500.00 -83.72 % 3,500

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้ (สําหรับกองช่าง)     จํานวน  1  
ตัว ตัวละ 2,500  บาท

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้ (สําหรับสํานักปลัด)   จํานวน  1  
ตัว ตัวละ 2,500  บาท

0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางไม่
ปรับโช๊ค (สําหรับกองช่าง)  จํานวน 6 ตัว 
ตัวละ 1,900  บาท 0.00 11,400.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางไม่
ปรับโช๊ค (สําหรับสํานักปลัด)   จํานวน  
4  ตัว ตัวละ 1,900 บาท

0.00 7,600.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,400

จัดซื้อเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 
0.75x200x90 ซ.ม  จํานวน 1 ตัว  ตัว
ละ  9,500  บาท

0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น (สําหรับสํานัก
ปลัด)  จํานวน  2 หลัง หลังละ  2,500 
บาท

0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 27,500
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จัดซื้อโต๊ะ 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0 % 7,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อคูลเลอร์ ถังต้มนํ้าร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังนี้
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อย
กว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal  
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 210)

0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 
จํานวน   1 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดัง
นี้
1. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 1,200X1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 
ภาพต่อนาที(ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 210)

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,500.00 5,000.00 36,100.00 78,900

รวมงบลงทุน 0.00 38,500.00 5,000.00 36,100.00 78,900

รวมงานบริหารงานคลัง 108,650.00 3,463,612.60 3,960,201.52 4,591,720.00 3,183,520

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 707,269.39 10,988,951.94 11,708,859.88 13,763,421.00 12,053,884

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:22 หน้า : 10/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 19,200.00 70,255.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 18,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 9,516.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,200.00 200,771.00 0.00 0.00 0

รวมงบบุคลากร 37,200.00 200,771.00 0.00 0.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 24,320.00 794,925.00 817,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 63,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ พนักงานดับเพลิงและขับ
รถบรรทุกนํ้าดับเพลิง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 864,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 52,800.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 77,120.00 794,925.00 817,000.00 1,035,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:22 หน้า : 11/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000.00 77,120.00 794,925.00 817,000.00 1,185,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 40,200.00 277,891.00 794,925.00 847,000.00 1,215,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 50,000.00 20 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60 % 2,000

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่ 0.00 30,000.00 15,600.00 1,092.00 357.88 % 5,000

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์ 0.00 11,580.00 16,400.00 15,000.00 -66.67 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:24 หน้า : 12/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบ
ทวน อปพร.ในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 0.00 5,650.00 7,350.00 7,000.00 0 % 7,000

โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชน 0.00 0.00 22,785.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัย
จราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 0.00 0.00 4,080.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 47,230.00 66,215.00 93,092.00 59,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 47,230.00 70,715.00 143,092.00 119,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 47,230.00 70,715.00 143,092.00 119,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,200.00 325,121.00 865,640.00 990,092.00 1,334,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 38,280.00 296,222.87 237,300.00 306,580.00 135.69 % 722,580

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 7,000.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 11,560.00 194,450.00 154,800.00 161,040.00 4.02 % 167,520
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 725.00 25,193.00 4,620.00 4,620.00 0 % 4,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 50,565.00 522,865.87 396,720.00 514,240.00 936,720

รวมงบบุคลากร 50,565.00 522,865.87 396,720.00 514,240.00 936,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 6,000.00 0.00 35,000.00 20 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,939.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 7,939.00 6,000.00 0.00 50,000.00 57,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 189,000.00 240,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 40,705.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 14,240.00 50,000.00 -10 % 45,000

โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 40,705.00 213,240.00 290,000.00 271,000

รวมงบดําเนินงาน 7,939.00 46,705.00 213,240.00 340,000.00 328,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED 
 ขาวดํา  (18 หน้า/นาที)  0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล  แบบที่ 1 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,600.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 29,600.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 58,504.00 569,570.87 609,960.00 883,840.00 1,264,720

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 768,240.00 779,280.00 15.86 % 902,880

เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 218,520.00 194,280.00 3.09 % 200,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 986,760.00 1,057,560.00 1,187,160

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 986,760.00 1,057,560.00 1,187,160

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:24 หน้า : 15/38
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 30,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 40,000.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งซาติ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันเด็กจมนํ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0.00 399,500.00 608,200.00 608,600.00 11.24 % 677,000

รวมค่าใช้สอย 30,400.00 439,500.00 628,200.00 673,600.00 752,000

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 1,226,121.26 1,253,467.80 1,244,319.00 -1.14 % 1,230,086

วัสดุกีฬา 0.00 10,000.00 2,250.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,236,121.26 1,255,717.80 1,244,319.00 1,230,086

รวมงบดําเนินงาน 30,400.00 1,675,621.26 1,883,917.80 1,917,919.00 1,982,086

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 2,046,000.00 2,084,000.00 2,084,000.00 -100 % 0

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,080,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,046,000.00 2,084,000.00 2,084,000.00 2,080,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,046,000.00 2,084,000.00 2,084,000.00 2,080,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,400.00 3,721,621.26 4,954,677.80 5,159,479.00 5,249,246

รวมแผนงานการศึกษา 88,904.00 4,291,192.13 5,564,637.80 6,043,319.00 6,513,966

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 15,290.00 453,424.00 462,360.00 641,300.00 50.48 % 965,040

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 12,330.00 174,900.00 186,960.00 196,080.00 3.79 % 203,520

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 198,000.00 2,200,613.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 132,290.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 225,620.00 2,961,227.00 649,320.00 879,380.00 1,210,560

รวมงบบุคลากร 225,620.00 2,961,227.00 649,320.00 879,380.00 1,210,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 6,100.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 6,100.00 0.00 46,000.00 41,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:24 หน้า : 17/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 12.5 % 45,000

โครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนว
ทางประชารัฐ  ระยะที่ 1 (พ.ศ
.2559-2560)

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการตรวจอาหารปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อ 0.00 11,210.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ด้านเศรษกิจของชุมชน 
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ 
และพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา อาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตําบล
อ่างศิลา

0.00 0.00 154,420.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

โครงการอําเภอใสสะอาด 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,210.00 194,420.00 90,000.00 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 57,130.00 53,375.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 57,130.00 53,375.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 94,440.00 247,795.00 136,000.00 226,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 18/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับ
โช๊ค 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงาน
สํานักงาน แบบที่ 1   0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Jet   0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 7,500.00 26,300.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 7,500.00 26,300.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 225,620.00 3,055,667.00 904,615.00 1,141,680.00 1,436,560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 287,256.00 401,258.00 520,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับ
รถฉุกเฉิน  1669) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 504,000

จ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 19/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ “ ประเทศไทย  ไร้ขยะ ” ตาม
แนวทางประชารัฐ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการ อสม.รักสุขภาพประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการกิจกรรม  5ส  ในสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และคุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้า
ราชและพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา 
อาสาสมัครสาธารณสุข        (อสม.) ผู้นํา
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาล
ตําบลอ่างศิลา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ
ตลาดให้มีมาตรฐานสะอาด และปลอดภัย 
รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์  และตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 287,256.00 401,258.00 575,000.00 784,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 20/38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 287,256.00 401,258.00 575,000.00 814,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 74,588.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลกอุปกรณ์การเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 112,088.00 0.00 0.00 205,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 112,088.00 0.00 0.00 205,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 399,344.00 401,258.00 575,000.00 1,019,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 225,620.00 3,455,011.00 1,305,873.00 1,716,680.00 2,455,560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 101,710.00 911,905.00 1,097,700.00 1,171,800.00 6.77 % 1,251,120

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 775.00 7,110.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 3,500.00 14,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 33,990.00 441,720.00 455,040.00 473,400.00 3.73 % 491,040

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 21/38
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 2,865.00 36,540.00 23,220.00 23,220.00 -72.87 % 6,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 142,840.00 1,411,275.00 1,617,960.00 1,710,420.00 1,790,460

รวมงบบุคลากร 142,840.00 1,411,275.00 1,617,960.00 1,710,420.00 1,790,460

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 36,000.00 36,000.00 61,000.00 61,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 1,300.00 179,316.00 530,200.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาช่างซ่อมบํารุง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 5,065.00 39,320.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -10 % 45,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 233,147.54 246,618.01 0.00 100 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 239,512.54 465,254.01 580,200.00 745,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 22/38
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วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 275,512.54 501,254.01 641,200.00 986,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ)

0.00 0.00 0.00 32,400.00 0 % 32,400

จัดซื้อเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0 % 144,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้นํ้า ( Submersible Pump ) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต 
ขนาด 15x15x15 cm. 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง
ม้า จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 18,000 
บาท

0.00 0.00 17,820.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ชนิดตั้งพื้น 
300A พร้อมสายและอุปกรณ์ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ ชนิดหูหิ้วเคลื่อนที่ 
พร้อมสายและอุปกรณ์ 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 23/38
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
3,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 
18 หน้าต่อนาที (ppm)
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อย
กว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal  
และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 210)

0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA 0.00 0.00 0.00 3,600.00 63.89 % 5,900

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับ
ประมวลผล  แบบที่ 2* 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 38,320.00 213,300.00 361,800

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:45:25 หน้า : 24/38
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
เทิดไท้องค์ราชัน  ราชินี 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 138,320.00 213,300.00 361,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 142,840.00 1,686,787.54 2,257,534.01 2,564,920.00 3,138,260

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 17,921.43 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 17,921.43 0.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 84,611.00 83,311.00 0.00 100 % 165,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 158,153.00 249,309.40 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 242,764.00 332,620.40 0.00 165,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 260,685.43 332,620.40 0.00 165,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
พิบูลมังสาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 260,685.43 332,620.40 200,000.00 365,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,300.00 668,800.00 1,456,700.00 1,320,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 41,000

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายใน
เขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,296,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300 % 20,000

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  
และนํ้าเสีย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,300.00 668,800.00 1,456,700.00 1,330,000.00 1,367,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 7,340.00 61,643.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 7,340.00 67,043.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 1,300.00 676,140.00 1,523,743.00 1,330,000.00 1,467,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 9,500.00 200 % 28,500

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 22,500.00 28,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -20.3 % 79,700

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 79,700

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 100,000.00 122,500.00 108,200

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,300.00 676,140.00 1,623,743.00 1,452,500.00 1,575,200

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 144,140.00 2,623,612.97 4,213,897.41 4,217,420.00 5,078,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 20,360.00 284,600.00 291,000.00 308,640.00 6.84 % 329,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 200,400.00 200,280.00 208,320.00 4.03 % 216,720

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 35,360.00 485,000.00 491,280.00 516,960.00 546,480

รวมงบบุคลากร 35,360.00 485,000.00 491,280.00 516,960.00 546,480

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 6,300.00 50,000.00 -10 % 45,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวาง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนา เฉลิมพระเกียรติตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท  ประจําปี พ.ศ
.2559

0.00 0.00 7,570.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 13,870.00 95,000.00 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 13,870.00 95,000.00 140,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 35,360.00 485,000.00 505,150.00 611,960.00 686,480

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 8,145.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 8,145.00 0.00 0.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการแก้ปัญหาในด้านอาชญากรรม  
โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  
การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการ
ทางเพศ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างนักเรียน, นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 0.00 29,000.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้
จันทน์เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การนวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
แม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล 
(การทํายาดมสมุนไพรลูกประคบ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชนในชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
ใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสภาเด็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการสภาเด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมการทําขนมไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอบรมหัตถกรรมจักสาน
พลาสติก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 59,000.00 95,000.00 105,000.00 125,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 67,145.00 95,000.00 105,000.00 125,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 67,145.00 95,000.00 105,000.00 125,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,360.00 552,145.00 600,150.00 716,960.00 811,480

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการร่วมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้ม
ข้าวใหญ่ ( จูมมณี ) 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

โครงการวันครอบครัว 0.00 80,000.00 0.00 55,000.00 -9.09 % 50,000

โครงการวันปิยมหาราช 0.00 10,000.00 14,950.00 1,000.00 900 % 10,000

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0.00 8,200.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 98,200.00 14,950.00 81,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 98,200.00 14,950.00 81,000.00 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 98,200.00 14,950.00 81,000.00 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 109,900.00 120,000.00 149,000.00 0.67 % 150,000

โครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 109,900.00 140,000.00 149,000.00 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 109,900.00 140,000.00 149,000.00 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 109,900.00 140,000.00 149,000.00 150,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์ 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการร่วมงานจัดงานบุญคูณลานกุ้ม
ข้าวใหญ่ (จูมมณี) 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 0.00 10,000.00 6,690.00 9,507.00 5.19 % 10,000

โครงการอนุรักษ์  ศิลปะวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์ 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0 % 100,000

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการท่อง
เที่ยว

0.00 0.00 119,650.00 120,000.00 12.5 % 135,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 370,000.00 226,340.00 234,507.00 400,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 370,000.00 226,340.00 234,507.00 400,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 370,000.00 226,340.00 234,507.00 400,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 578,100.00 381,290.00 464,507.00 610,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 399,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  9.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลากําหนด)(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ
.ศ.2561-2564  หน้า143 )

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์
ราชัน  80 พรรษา 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 34 % 134,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา 0.00 94,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุ่ง
เจริญ ( หรือซอยทวีสุข ) หมู่ที่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 287,600

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีมงคล 
 หมู่ที่ 5 บ้านโนนโพธิ์ 0.00 0.00 0.00 204,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  ค.ส.ล.  
ซอยโชคชัย - ถ.ส่งเสริม  หมู่ที่ 3 บ้าน
อ่างหินใต้

0.00 0.00 0.00 254,500.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยกลางเมือง หมูที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 152,600

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 5 บ้านโนนโพธิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 180,500

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนรอบบ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านอ่างหิน
สามัคคี

0.00 0.00 0.00 262,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนวิวัฒน์  หมู่ที่ 4  บ้านอ่างหินสามัคคี 0.00 0.00 208,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ซอยกลางเมือง หมู่ที่  9   บ้านศิลารักษ์ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอ
สฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 249,000

โครงการซ่อมแซมผิวถนนสถาพร (ศาลา
หกเหลี่ยม) หมู่ที่ 2  บ้านอ่างหินเหนือ 0.00 0.00 0.00 502,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเสริมผิว
จราจรลูกรัง ถนนสถาพร – ถนนเลียบ
คลองชลประทาน 2ขวา หมู่ที่ 2 บ้านอ่าง
หินเหนือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 385,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา 
โดยการเดินสาย Drop Wire (0.90 
mm.) 2 Cores พาดสายเสาไฟฟ้า ระยะ
ทาง 3,000 เมตร พร้อมติดตั้งลําโพง
ขยายเสียงสําเร็จรูปแบบฮอร์น บนเสา
หอกระจายข่าว หมู่ที2่ , หมู่ที่ 5 และหมู่
ที่ 9 จํานวน 3 จุด รวม 12 ตัว พร้อมต่อ
สาย POWER AMPLIFIER และ
ไมโครโฟน (ตามแบบเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลากําหนด) แผนพัฒนาท้องถิ่น            
4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2561 หน้า 2

0.00 0.00 0.00 179,800.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 593,000.00 208,000.00 1,802,300.00 1,389,400

รวมงบลงทุน 0.00 593,000.00 208,000.00 1,802,300.00 1,389,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 593,000.00 208,000.00 1,802,300.00 1,739,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 593,000.00 208,000.00 1,802,300.00 1,989,400
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อประดับ
บริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 0.00 0.00 27,580.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 27,580.00 0.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 17,788.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 17,788.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 45,368.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 45,368.00 0.00 0

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักนํ้า  รักปา  รักษาแผ่นดิน" 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน" 0.00 0.00 3,990.00 0.00 0 % 0

โครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 3,990.00 20,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,990.00 20,000.00 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0.00 0.00 3,990.00 20,000.00 0

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 49,358.00 20,000.00 0
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 11,090.00 0.00 0.00 7,220.00 5,540.17 % 407,220

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 9,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 23,185.00 0.00 0.00 49,220.00 449,220

รวมงบบุคลากร 23,185.00 0.00 0.00 49,220.00 449,220

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 191,520.00 0.00 17,800.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา เก็บนํ้า
ประปา  และจดมาตรวัดนํ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

ค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดนํ้าประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,600

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 191,520.00 0.00 22,800.00 307,600

รวมงบดําเนินงาน 0.00 191,520.00 0.00 22,800.00 307,600
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อปั้มซัมเมอส์พร้อมชุด
อุปกรณ์ติดตั้งระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานกิจการประปา 23,185.00 191,520.00 0.00 172,020.00 756,820

รวมแผนงานการพาณิชย์ 23,185.00 191,520.00 0.00 172,020.00 756,820

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนี้เงินต้น 135,283.26 2,560,447.41 2,636,380.01 2,261,334.00 -19.9 % 1,811,334

ค่าชําระดอกเบี้ย 14,716.74 182,707.84 106,775.24 94,978.00 -21.04 % 74,998

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18,302.00 227,213.00 107,244.00 115,000.00 0 % 115,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 590,000.00 3,592,700.00 3,981,600.00 10.94 % 4,417,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 271,200.00 1,720,800.00 1,920,000.00 -2.5 % 1,872,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 66.67 % 30,000

สํารองจ่าย 0.00 9,022.00 156,914.00 200,000.00 -50 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 86,648.00 200,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 392,244.00 430,780.00 460,000.00 -5.23 % 435,930

รวมงบกลาง 169,802.00 4,250,834.25 8,856,241.25 9,260,912.00 9,001,462

รวมงบกลาง 169,802.00 4,250,834.25 8,856,241.25 9,260,912.00 9,001,462

รวมงบกลาง 169,802.00 4,250,834.25 8,856,241.25 9,260,912.00 9,001,462

รวมแผนงานงบกลาง 169,802.00 4,250,834.25 8,856,241.25 9,260,912.00 9,001,462

รวมทุกแผนงาน 1,434,480.39 27,849,488.29 33,753,947.34 39,167,631.00 40,605,032
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลอ่างศิลา
อําเภอ พิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,605,032 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,870,364 บาท

งบบุคลากร รวม 6,708,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน 1 อัตราๆละ  27,600  บาท/เดือน  
  - รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ 15,180  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ
. 2554 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 4,000  บาท/เดือน    
  - รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตราๆละ  3,000  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   พ.ศ
. 2554  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  และรองนายกเทศมนตรี
  - นายกเทศมนตรีจํานวน  1 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  
  - รองนายกเทศมนตรีจํานวน  2  อัตราๆ  ละ  3,000  บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล   
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี 
  - เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 9,660  บาท/เดือน 
  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆละ 6,900 บาท/เดือน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2554 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  15,180  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  182,160  บาท  
  - รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  12,420
  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  149,040  บาท 
  - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  10  อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน  
     รวม  12  เดือน  เป็นเงิน  1,159,200  บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี   รองนายก
เทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 
2554 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,084,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,470,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  รวม 8 ตําแหน่ง
1.ปลัดเทศบาล
2.รองปลัดเทศบาล
3.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
4.นิติกร
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.นักทรัพยากรบุคคล
7.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
8.เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด  รวม 3 ตําแหน่ง
1.ปลัดเทศบาล
2.รองปลัดเทศบาล
3.หัวหน้าสํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา  
     1.พนักงานขับรถยนต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,242,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
4.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
7.ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 2,097,444 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 54,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,295,444 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-office) จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ (e-
office)  ตามโครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ให้การรับ-ส่ง หนังสือราชการมีความรวดเร็ว ทันเวลากําหนด ลดการนํา
ส่งหนังสือราชการในรูปแบบกระดาษ พลนําสาร ไปรษณีย์(ยกเว้นเรื่อง
ลับ) เทศบาลตําบลอ่างศิลาจึงขอดําเนินการจัดทําระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(e-office)
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1.หนังสืออําเภอพิบูลมังสาหาร ที่ อบ 0023.22/ว 1363 ลงวันที่ 6
 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี
2.หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.3/ว 5340 ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง หนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 208,444 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
โดยแยกเป็น
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  45,000
  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  

(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
จํานวน  45,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3)  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  10,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ.2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548, ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0502/ว42  ลงวันที่  26
 กรกฎาคม  2550  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที2่)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลงวันที่  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน  ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 90  ลําดับที่ 16
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โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ที่กฎหมาย  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 89  ลําดับที่ 11

โครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ  โดยจ่ายเป็น  ค่าป้ายประกาศ  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์   สื่อประชา
สัมพันธ์  เป็นต้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 88  ลําดับที่ 10
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โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตเทศบาลตําบล
อ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ  
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 87  ลําดับที่ 7

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยจ่ายเป็น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์   รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 89  ลําดับที่ 12
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  เพื่อการจัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา พระมหา
กษัตริย์  อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ทั้งชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้าใจ  เพื่อสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้อง
สถานบันสําคัญของชาติ  โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของ
คนในชาติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําสนับสนุนโครงการปก
ป้องสถานบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม   ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 92  ลําดับที่ 20
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โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  18
  มิถุนายน  2557 
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557    
     5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น
     7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที่ 8 มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
     9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
   10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 91  ลําดับที่ 18

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:01 หน้า : 13/104



โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลใน / นอก  ราชอาณาจักร

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาลใน / นอก ราชอาณาจักร  และผู้สังเกตการณ์  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าที่
พัก  ค่ารถ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 89  ลําดับที่ 13

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ของเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลตําบลอ่างศิลา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่าง  เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว3170  ลง
วันที่ 8 มิถุนายน  2558  เรื่อง  การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 91  ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:01 หน้า : 14/104



ค่าสาธารณูปโภค รวม 698,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่า
บริการ ค่าภาษี ฯลฯ  เป็นต้น 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.8
/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข  ค่า
ไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตาไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็น
ต้น  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เช่นโทรภาพ หรือโทรสาร ค่า
เทเลกซี ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:01 หน้า : 15/104



งบลงทุน รวม 64,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  5,000
  บาท
รายละเอียด
   - ขนาด 1,219(กว้าง) x 660(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
   - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
   - พร้อมกระจกปูโต๊ะ
   - ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 137  ลําดับที่ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
   จํานวน  2  เครื่อง   เครื่องละ  22,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
      1.  ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  2  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน  หรือ
      2. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า  6  MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz 
-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้
       1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
        2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวล
กลาง  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
        3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่สามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
7.  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 153  ลําดับที่ 66
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จัดซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา  (18 หน้า/นาที) จํานวน 6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องชนิดเลเซอร์  หรือ LED  ขาวดํา  (18
 หน้า/นาที) จํานวน  2  เครื่อง  เครื่องละ 3,300  บาท  เป็นเงินทั้ง
สิ้น  6,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600  dpi
2.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  18  หน้าต่อนาที  (ppm)
3.  มีหน่วยความจํา (Memory) ไม่น้อยกว่า 8 MB
4.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  150  แผ่น
 (จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 155  ลําดับที่ 73
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน  2  เครื่อง เครื่องละ 4,300
  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  8,600  บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้
1.  เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200  dpi
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า  20  หน้าต่อ
นาที  (ppm) หรือ  8.8  ภาพต่อนาที(ipm)
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อนาที  (ppm) 
หรือ  4.5  ภาพต่อนาที(ipm)
5.  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ  USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom  โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 157  ลําดับที่ 78
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,183,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,399,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,399,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,339,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  ที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา  ได้แก่
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,705,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  ตรวจการจ้าง  และควบคุมงานก่อสร้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน  ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม  และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ เป็น
ต้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
7) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดัง
นี้                                                                               
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.2548  
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล   ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 747,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ  9,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ  7,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ  7,000.-บาท  จํานวน  12
  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ธุรการและบันทึกข้อมูล  จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ  7,000
.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร จํานวน 1
 ตําแหน่ง  เดือนละ  7,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่
ราชการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง  เดือนละ  9,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ.2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548, ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0502/ว42  ลงวันที่  26
 กรกฎาคม  2550  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที2่)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลงวันที่  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้  โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.3/ว
 462  ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง  การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483  ลง
วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 99  ลําดับที่ 31

โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนในการชําระภาษีและออก
หน่วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่สร้างจิตใต้สํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
ในการชําระภาษีและออกหน่วยบริการรับชําระภาษีเคลื่อนที่สร้างจิตใต้
สํานึกในการชําระภาษีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ตามกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่  19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่  10
  สิงหาคม  2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 102  ลําดับที่ 37
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าจ้าง
สํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดย
คํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลงทุน  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่  9
  มกราคม  2555
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.3/ว
 462  ลงวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง  การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.3/ว 483  ลง
วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 101  ลําดับที่ 36

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   (e-LAAS)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน-การ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยมีการเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์  และการปรับปรุงระบบอินเตอร์
เน็ต (Internet)  เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)
ตามกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่า
นเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558  ข้อ  108
    2) พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546  
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 101  ลําดับที่ 35
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 895,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  ตรายาง  ที่ถู
พื้น  เครื่องตัดกระดาษ  ที่เย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน  แผ่นป้าย
จราจร  หรือแผ่นป้ายต่างๆ  มู่ลี่  นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธ
รูป  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํ้ายาลบคําผิด  กาว  ไม้
บรรทัด  คลอป  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  ธงชาติ  นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
     1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ  
     2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ผงซักฟอก  สบู่  นํ้ายา
ดับกลิ่น  แปรง  ไม้กวาด  กะละมัง  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํ้า  จาน
รอง  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  กระติกนํ้าร้อน  กระติกนํ้าแข็ง  ฯลฯ
  เป็นต้น สําหรับเทศบาลตําบลอ่างศิลา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์    เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  นํ้ามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์ม
กรองแสง  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ค
รัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํ้า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จาน
จ่าย  ล้อ  ถังนํ้ามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึ่ง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตั้ง   
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํ้ามัน
เชื้อเพลิง  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเตา  นํ้ามันจาร
บี  นํ้ามันเครื่อง  ถ่าน  ก็าส  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน  ค่า
ติดตั้ง  
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  ขาตั้ง
กล้อง  พู่กัน  สี  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมโมรี่การ์ด  แภบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี)  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้อง  อัดขยาย  ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึ่ง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตั้ง   สําหรับเทศบาลตําบลอ่างศิลา  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาท  เช่น  แผ่นและจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disk,Digital 
Video Disc,Flash Drive) หน่วยประมวลผล   ฮาร์ดดิสก์ไดนร์   ซีดี
รอมไดร์ฟ   แผ่นกรองแสง   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อ
เนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)  เมน
บอร์ด (Main Board)   เมมโมรี่ชิป (Memor Chip)   คัตชีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse)   พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อก (Printer Switching Box)   เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)  แผง
งจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)  แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)  แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล  (Optical) ฯลฯ   
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย 
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 
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งบลงทุน รวม 78,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงกลางปรับโช๊คได้ 
   1.กองคลัง  จํานวน 1 ตัว ตัวละ 3,500 บาท
      -  ขนาด 61W x 64.5D x 102H cm. ขาพลาสติกล้อ 5 แฉก เก้าอี้
ปรับระดับด้วยระบบโช๊คแก๊ส(ไฮโดรลิค) พนักพิงสามารถเอนได้ ท้าว
แขนฉีดขึ้นรูปด้วยพลาสติก(PP) ที่นั่งพนักพิงบุฟองนํ้าอย่างดี ไม่ยุบตัว
ง่าย หุ้มหนังเทียม(PVC) สามารถทําความสะอาดง่าย จํานวน 1 ตัว ตัว
ละ 3,500 บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 138  ลําดับที่ 14
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 32,400 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 32,400 บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
 - ชนิดติดผนัง
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเชอร์
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 57) เมื่อวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากพิจารณาด้าน
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจํานวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจํานวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นําจํานวน บีทียู หารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
     (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
     (1) ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13000 บีทียู 4,000 บาท
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40000 บีทียู 5,500 บาท
     (2) ชนิดตั้งพื้น
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 33000 บีทียู 5,000 บาท
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 42000 บีทียู 6,000 บาท
     (3) ชนิดติดผนัง
           ขนาดไม่ตํ่ากว่า 12000 - 24000 บีทียู 3,000 บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 139  ลําดับที่ 19
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จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5 หลัง ตัวละ 5,500
  บาท
รายละเอียด
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 137  ลําดับที่ 9

จัดซื้อโต๊ะ จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตัว  ตัวละ  7,000
  บาท
รายละเอียด
    - ขนาด 1,524(กว้าง) x 762(ลึก) x 759(สูง) มิลลิเมตร
    - หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
    - พร้อมกระจกปูโต๊ะ
    - ขาโต๊ะเหล็ก สามารถปรับระดับได้
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า       ) 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 8,500  บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 137  ลําดับที่ 7
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,035,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน  1  อัตรา  เดือนละ  9,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ พนักงานดับเพลิง
และขับรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง

จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ พนักงานดับเพลิงและขับรถบรรทุกนํ้าดับ
เพลิง   ฯลฯ  จํานวน  8  อัตรา  เดือนละ  9,000.-บาท  จํานวน  12
  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  ได้แก่  เครื่อง
แบบ  เสื้อ  กางเกง  ผ้า  เครื่องหมายยศและสังกัด  ถุง
เท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ผ้าผูกคอ  เป็นต้น  ฯลฯ  ที่จําเป็นในการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ     
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
     4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประม
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย  เช่น  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ
  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตั้ง  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณเช่น  นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
เตา ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
     1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    
     2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 30,000 บาท

     เพื่ออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี  ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2562  ตามหนังสืออําเภอพิบูล
มังสาหาร ที่ อบ 0023.22/ว112  ลงวัน
ที่  27  กรกฎาคม  2560  เรื่อง  แจ้งขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2562  และหนังสือ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.5/ว
 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 119,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้ตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่า
ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในการร่วมปฏิบัติหน้าที่  เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครอง  ในการอํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน
หรือการเฝ้าระวังภัย  รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน นัก
ศึกษาและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตามความเหมาะสมในกรณีประสบ
ปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่าย
เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
       2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 7271
 ลงวันที่  26  ธันวาคม  2560
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท  0808.2/ว 3795 ลง
วันที่  17  พฤศจิกายน  2552
      4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว 2373 ลงวันที่  23  ธันวาคม  2557
      5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
  0808.2/ว 2721 ลงวันที่  18  ธันวาคม  2558
      6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
  เล่ม  134 ตอนพิเศษ 313 ง หน้า 1 ลงวันที่ 19  ธันวาคม  2560
      7) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560  เล่ม  134 ตอนพิเศษ 153 ง หน้า 6 ลงวันที่  7
  มิถุนายน  2560

ค่าใช้สอย รวม 59,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยจ่ายเป็น
ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  โดยเตรียมความพร้อม  เพื่อ
จัดการปัญหาไฟป่าและ   หมอกควัน
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
 0891.4/ว 2360  ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 67  ลําดับที่ 25
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โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่  โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าตอบแทน อปพร.  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ 0808.2/ว
 2373  ลงวันที่  23  ธันวาคม 2557  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2557
     3)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 65  ลําดับที่ 15

โครงการจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์  โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าตอบแทน อปพร.  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0804.5
/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  
    2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่ 0808.2/ว
 2373  ลงวันที่  23  ธันวาคม 2557  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2557
     3)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 65  ลําดับที่ 16

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:02 หน้า : 39/104



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ในเขตเทศบาล โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 65  ลําดับที่ 18

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 7,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โลก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 61  ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:02 หน้า : 40/104



โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอ่างศิลา  โดย
จ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร   ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 61  ลําดับที่ 3
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยในโรงเรียน  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 62  ลําดับที่ 8

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:02 หน้า : 41/104



โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์
สวมหมวกนิรภัย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1347  ลงวันที่ 19
  พฤษภาคม  2541  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว3722  ลงวันที่10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 65  ลําดับที่ 17

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกทบทวนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร    ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
    2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549
    4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
    5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลง
วันที่  17 พฤศจิกายน 2552   เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
    6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 64  ลําดับที่ 14
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,264,720 บาท

งบบุคลากร รวม 936,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 936,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 722,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
2. เจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด  จํานวน   1  อัตรา   ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   1  อัตรา   ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน   1
  อัตรา   ได้แก่
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด

งบดําเนินงาน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4 / ว 1562  ลงวันที่  15
  พฤษภาคม   2550  เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2
 / ว 2409  ลงวันที่   17  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา 
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.ตามหนังสื่อกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0408.5 / ว 27 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม  2561  เรื่อง ระเบียบกระกรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 271,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ
  จํานวน  2  อัตรา  เดือนละ  9,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่
พัก   ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ   ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน    ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ที่จําเป็นในการ
เดินทางราชการ  ของพนักงานเทศบาลที่เดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555      
     2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.3 / ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม 2546
     4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท  0808.2 / ว 1301
  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
     5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2 / ว 6499
  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน   2560 
     6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2 / ว 1797  ลงวันที่  2
  เมษายน   2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,249,246 บาท
งบบุคลากร รวม 1,187,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,187,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,880 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก่
1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท  0809.4 / ว
 1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน  2  อัตรา  ได้แก่
1. ครูผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เงินวิทยฐานะชํานาญการ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท  0809.4 / ว
 1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
1. ผู้ดูแลเด็ก 
- โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท  0809.4
 /    ว1875  ลงวันที่  21   มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ  พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 1,982,086 บาท
ค่าใช้สอย รวม 752,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วยการตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – ปิด   ค่า
วัสดุ    อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่  72  ลําดับที่  1
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โครงการป้องกันเด็กจมนํ้า จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน  เพื่อป้องกัน
เด็กจมนํ้า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการตกแต่งสถานที่พิธีเปิด – 
ปิด   ค่าวัสดุ  -  อุปกรณ์  ในการทํากิจกรรม  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  2561 
( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 )  หน้าที่  78  ลําดับที่  14

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 677,000 บาท
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4.1 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ( รายหัว )        ตั้งไว้  144,500.-บาท
      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการจัดซื้อจัด
จ้าง   สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  ฯลฯ จํานวน   85  คน  อัตราคนละ  1,700.00.-  บาท / ปี 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   ฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
) หน้าที่ 76  ลําดับที่ 7

4.2 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอ่างศิลา )    ตั้งไว้  416,500.- บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่างศิลา ) โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุอุปกรณ์   ค่าแรงงาน  ในการ
ประกอบอาหาร  ฯลฯ จํานวน   85 คน อัตราคนละ 20.00
.-  บาท / วัน  จํานวน  245  วัน
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   ฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
) หน้าที่ 74  ลําดับที่ 3

4.3โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   ตั้งไว้  3,000
.- บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์การป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้ที่มาร่วมประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม   ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถาน
ที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
) หน้าที่ 74  ลําดับที่ 4

4.4 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ( ศพด.)    ตั้งไว้  113,000.-บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ศพด.)  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย
     1.ค่าหนังสือเรียน
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        อัตราคนละ   200  บาท/ ปี
     2.ค่าอุปกรณ์การเรียน
        อัตราคนละ   200  บาท/ ปี 
     3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
        อัตราคนละ   300  บาท/ ปี 
     4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        อัตราคนละ   430  บาท/ ปี
                ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
) หน้าที่ 75  ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 1,230,086 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,230,086 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม( นม )  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1. ค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน( เพียร
พิทยาคาร )  มีนักเรียน จํานวน  520  คนๆละ 7.37.00
.-บาท จํานวน 260 วัน  รวมเป็นเงินจํานวน  996,424.00.- บาท  ตั้ง
จ่ายงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลอ่างศิลาจํานวน  520  คนๆ
ละ 0.45.00.-บาท จํานวน  260   วัน รวมเป็นเงินจํานวน 60,840
.- บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,057,264.00.-บาท
2. ค่าอาหารเสริม ( นม ) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา  มีนักเรียน จํานวน  85  คนๆละ 7.37.00.-   บาท จํานวน  260
   วัน  รวมเป็นเงินจํานวน  162,877.00.-   บาท  ตั้งจ่ายงบประมาณราย
จ่ายของเทศบาลตําบลอ่างศิลาจํานวน  85  คนๆละ 0.45.00
.-บาท จํานวน  260   วัน รวมเป็นเงินจํานวน  9,945.- บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 172,822.00.-  บาท
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
      2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 73  ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 2,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตพื้นที่ 
   - โรงเรียนบ้านอ่างหิน ( เพียรพิทยาคาร ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุอุปกรณ์   ค่าแรงงาน  ในการประกอบอาหารกลาง
วันเด็ก  ฯลฯ จํานวน 520 คน อัตราคนละ 20.00
.-  บาท / วัน  จํานวน  200  วัน
เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0816.2 / ว 3274  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   ฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
)หน้าที่ 124  ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,436,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,210,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,210,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 965,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
      2. นักวิชาการสาธารณสุข
      3. เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามที่
ระเบียบกําหนด จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่
      1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา
  1. พนักงานขับรถ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4)  หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ.2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548, ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0502/ว42  ลงวันที่  26
 กรกฎาคม  2550  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที2่)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลงวันที่  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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โครงการตรวจอาหารปลอดภัย จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสุ่มตรวจอาหารตามร้านอาหารต่างๆ ในเขต
เทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท. 0810.5/ ว 629 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0810.5/ ว
 306  ลงวันที่  31  มกราคม  2561 
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560
  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 45  ลําดับที่ 2

โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมตลาดสด โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการ ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท. 0810.5/ ว 629 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0810.5/ ว
 306  ลงวันที่  31  มกราคม  2561 
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560
  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560            
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 48  ลําดับที่ 8

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์รักษาความสะอาด
ชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท. 0891.4
 / ว 407 ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2559 
2.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 40  ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 45  ลําดับที่ 1

โครงการอําเภอใสสะอาด จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ทําความสะอาด  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยการค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท. 0891.4/ว
 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 40  ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   ให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  ชุดเครื่องมือผ่า
ตัด  ที่วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง  เบ้าหลอม  หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้  ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยา
ศาสตร์  สําลี  และผ้าพันแผล  เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  ฟิล์มเอกซเรย์  เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน  นํ้ายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง  หลอดแก้ว  ลวด
เชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่างๆ  สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์  หลอดเอกซเรย์  เป็นต้น   ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค  
    4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,019,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 814,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 784,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ  (พนักงานขับรถฉุกเฉิน  1669) จํานวน 504,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ (พนักงานขับรถฉุกเฉิน 1669
) ฯลฯ  จํานวน  6  อัตรา  เดือนละ  7,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

จ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของ  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตัวละ 6.-บาทต่อปี  
ตามหนังสือสั่งการ
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท0810.5/ว2072
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ “ ประเทศไทย  ไร้ขยะ ” ตามแนวทางประชารัฐ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ตามโครงการ “ ประเทศ
ไทย ไร้ขยะ ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการค่า
วัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท. 0810.5/ ว
 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม2561 
2.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560  
3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
4.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่มท. 0810.5/ว
 627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561             
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 40  ลําดับที่ 3

โครงการ อสม.รักสุขภาพประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ อสม.รักสุขภาพ
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าป้ายโครงการ  
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2560
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.7 /ว 6768 ลงวัน
ที่ 29  พฤศจิกายน  2560
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 24
  ลงวันที่ 4  มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 46  ลําดับที่ 5

โครงการกิจกรรม  5ส  ในสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนาสํานักงานเทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วยการ ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ป้ายไวนิลย์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 
3. หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 109  ลําดับที่ 5
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โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ
สุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานา
จให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า  119)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าป้าย
โครงการ  
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2560
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.7 /ว 6768 ลงวัน
ที่ 29  พฤศจิกายน  2560
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 24
  ลงวันที่ 4  มกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 50  ลําดับที่ 15
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม  2545
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที่  3
  มิถุนายน  2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลง
วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0891.2
 / ว 76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4 / ว
 526 ลงวันที่  8  มีนาคม  2560
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม2560
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที่ 2  สิงหาคม 2560
10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 2145 ลงวันที่ 11  ตุลาคม 2560
11. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.7 /ว 6768 ลง
วันที่ 29  พฤศจิกายน  2560
12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 45  ลําดับที่ 3
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาบุคลากร และ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชและพนักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณ
สุข        (อสม.) ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตําบลอ่างศิลา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชและพนักงานเทศบาล
ตําบลอ่างศิลา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการ ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ค่าอาหาร
ว่าง -เครื่องดื่ม ป้ายไวนิลย์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3
) หน้าที่ 108  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 / ว 2826  ลงวันที่  17
  กันยายน  2553    
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ทีท มท 0891.4/ ว
 164 ลงวันที่  26  มกราคม  2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 47  ลําดับที่ 7
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โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาด และ
ปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมตลาดสด โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยการ ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท. 0810.5/ ว 629 ลง
วันที่  7  มีนาคม  2561 
2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท. 0810.5
/ ว 306  ลงวันที่  31  มกราคม  2561 
3.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.  2560
  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560
4.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2560           
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) หน้าที่..........ลําดับที่

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์  และตั้งครรภ์ไม่
พร้อมก่อนวัยอันควรในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเพศสัมพันธ์และตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าป้ายโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร   
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ/ระเบียบ  ดังนี้
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 46  ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30.-บาท  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามหนังสือสั่งการ
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท0810.5/ว2072
  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ
  ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 120  ลําดับที่ 3

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการขยะแลกอุปกรณ์การเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด   ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) หน้าที่..........ลําดับที่......

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 75,000 บาท
- เพื่อจ่ายในการอุดหนุนงบประมาณให้กับ อสม.5 หมู่บ้าน 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.  รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 120  ลําดับที่ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,138,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,790,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,790,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา  ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นายช่างเครื่องกล
5. เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง   ของพนักงาน
เทศบาลที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  เช่น เงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราว  จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
2. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 986,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน  10,000  บาท  
ตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
     2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072
  ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
     5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  จํานวน  10,000  บาท   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที่  17
  พฤศจิกายน  2553  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2546  เรื่อง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซื้อหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
ของทางราชการ  
ตามหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามหนังสื่อสั่งการนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาช่างซ่อมบํารุง จํานวน 540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่างซ่อมบํารุง  ฯลฯ  จํานวน  5  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเขียนแบบแปลนค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ  ค่าดูแล
รักษาสาธารณูปโภค  ค่าซ่อมแซมถนนและซอยต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง
บรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าบริการรับ
ใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรง
งาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ.2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548, ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0502/ว42  ลงวันที่  26
 กรกฎาคม  2550  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที2่)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลงวันที่  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
 ( 3.1 ) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
 ( 3.2 ) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ  
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดย
สภาพมีลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์
เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์    เช่น  ไขควง  ประแจ  แม่แรง  กุญแจ
ปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร์  ล็อคคลัตช์  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ยางรถยนต์  นํ้ามันเบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์ม
กรองแสง  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ค
รัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อนํ้า  หัวเทียน  แบตเตอรี่  จาน
จ่าย  ล้อ  ถังนํ้ามัน  ไฟหน้า  ไฟเบรก  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ
ยนต์  กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ  เป็นต้น รายจ่ายตามวรรค
หนึ่ง  ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกัน  ค่าติดตั้ง   
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  ให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพ
เดิม  และให้หมายถึงความรวมถึงรายจ่าย    เช่น  เคียว  สปริงเก
ลอร์ (Spinkler)  เครื่องสูบนํ้า  ซัมเมอร์ส  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ  ปุ๋ย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อาหารสัตว์  พืชและ
สัตว์  พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า  นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ใน
การขยายพันธุ์พืช (ใบมีด  เชือก)  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ  เป็นต้น  ฯลฯ    รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น   
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

งบลงทุน รวม 361,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 361,800 บาท
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ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  (มีระบบ
ฟอกอากาศ)

จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น   หรือชนิดแขวน  
( มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด  24,000  บีทียู   จํานวน  1  เครื่อง  เครื่อง
ละ  32,400  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  32,400  บาท
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า  24,000  บีทียู
   2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
   3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
   4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งหมด  ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
   5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง  และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
        - ชนิดติดผนัง
   6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
   7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 3/2559 (ครั้งที่ 57)  เมื่อวัน
ที่ 14  มิถุนายน  2539  เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา  โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  คือ
        - ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อย
กว่า
        - ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน  ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวน
วัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)  ผลที่ได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง  ถือว่า
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
   8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
       (1) แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์ 1 ตัว
             ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15
 เมตร
   9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
       (1) ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
             ขนาดไม่ตํ่ากว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท
             ขนาดไม่ตํ่ากว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท
       (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
             ขนาดไม่ตํ่ากว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท
             ขนาดไม่ตํ่ากว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท
       (1) ชนิดติดผนัง
             ขนาด  12,000 -  24,000  บีทียู  3,000  บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 143  ลําดับที่ 26
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จัดซื้อเต็นท์ จํานวน 144,000 บาท
จัดซื้อเต็นท์  ขนาด : 5x9x2.5  เมตร  จํานวน  4 หลัง  หลังละ 36,000
  บาท     
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 145  ลําดับที่ 34

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า ( Submersible Pump ) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
นํ้า ( Submersible Pump ) จํานวน  8  เครื่อง  เครื่องละ  18,750
.-บาท
มีสมรรถนะ ขนาด 1.5 แรงม้า ( HP ) หรือ 1.1 KW ใช้กับไฟ 220
 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ต ระบบไฟ 1 เฟส  ที่ความเร็ว 2,875
 รอบ/นาที สูบนํ้าปริมาณ 70  ลิตร/นาที ที่ 56 เมตร ขนาด 10 ใบพัด
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 34  ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือ
ถือ ขนาด 5 นิ้ว ( 125 มิลลิเมตร ) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที ( จัดหา
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ )

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มลม ขนาด 2 แรงม้า แรงอัด 10 บาร์ ความจุ
ถัง 160 ลิตร ( จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด  1  kVA จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,900 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
       - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA ( 600 Watts )
       - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
( จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ) 
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 164  ลําดับที่ 103
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งานไฟฟ้าถนน รวม 365,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิบูลมังสาหาร จํานวน 200,000 บาท
      - อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพิบูลมังสาหาร ( โครงการ
ขยายเสาไฟฟ้าแรงตํ่าพร้อมสายดับ  หมู่ที่ 2,3,5 และหมู่ที่ 9 ) เพื่อจ่าย
เป็นค่าขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงตํ่าพร้อมสายดับ หมู่ที่ 2,3,5 และหมู่
ที่ 9 จํานวน 16 ต้น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,575,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,467,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,367,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 1,296,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบล
อ่างศิลา ฯลฯ  จํานวน  12  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และรณรงค์คัดแยกขยะโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด   ค่า
วัสดุ - อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่ มท 0810.5 / ว 0263  ลง
วันที่  16  มกราคม  2561    
2. หนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
3. ประกาศกระมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 48  ลําดับที่ 9

โครงการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูล
ฝอย      สิ่งปฏิกูล  และนํ้าเสีย  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด   ค่าวัสดุ -  อุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุด  ที่ มท 0810.5 / ว 0263  ลง
วันที่  16  มกราคม  2561    
2. หนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
3. ประกาศกระมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  ( พ.ศ
. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3
)  หน้าที่ 49  ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซือถังขยะ  จํานวน  40  ถัง  ขนาด 180 ลิตร ล้อเข็น มีฝาปิด
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561 
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งบลงทุน รวม 108,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 28,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 9,500
.-บาท
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลงวัน
ที่  20  มิถุนายน  2559   
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1536  ลงวันที่  19
  มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว0444  ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 149  ลําดับที่ 53

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 79,700 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 79,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงพื้นที่บ่อกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาล
ตําบลอ่างศิลา ปริมาณงานกว้าง 8.00 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 4.00
 เมตร จํานวน 1 บ่อ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 840 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมลงลูกรังถนนทางเข้าบ่อขยะ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 60 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง
ลานกลับรถกว้าง 8.00 เมตร ยาว 35 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ปริมาตรลูกรัง 42 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรลูกรังทั้งหมด 102
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดอัด ลงท่อ ค.ส.ล. ขนาด?0.40x1.00
 เมตร จํานวน 10 ท่อน ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด ) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 29  ลําดับที่ 21
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 686,480 บาท

งบบุคลากร รวม 546,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 546,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 1 ตําแหน่ง
1.นักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที่  29  กันยายน  2557  เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549    
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว257  ลงวันที่ 28
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานเทศบาลที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
ตามระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ (2)  พ.ศ.2527, ฉบับที่ (3) พ.ศ.2528
, ฉบับที่ (4) พ.ศ.2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ.2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ.2541
, ฉบับที่ (7) พ.ศ.2548, ฉบับที่ (8) พ.ศ.2553   
    3) หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค0502/ว42  ลงวันที่  26
 กรกฎาคม  2550  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ    
    4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  พ.ศ.2550  และ (ฉบับที2่)  พ.ศ.2554    
    5) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค0406.4/ว5  ลงวันที่  31
  มกราคม  2554
   6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   7)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 125,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ป่วย  ผู้ด้อยโอกาส  และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง   โดยจ่าย
เป็นค่าวัสดุ  - อุปกรณ์  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ขององค์การปกครองส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2560   
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลง
วันที่ 7  มีนาคม 2560 
     4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7  เมษายน 2560 
     3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31  พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 58  ลําดับที่ 17
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โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นําสตรี  เพื่อให้ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามวัย  มีวินัยในตนเอง  รู้จักใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที่  เปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 55  ลําดับที่ 10

โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสมีทักษะ
ฝีมือในการประกอบอาชีพ  เพิ่มรายได้และพึ่งตนเองได้ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768  ลงวัน
ที่  29  พฤศจิกายน  2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24
  ลงวันที่  4  มกราคม  2561
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564   หน้า  102)
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล 
(การทํายาดมสมุนไพรลูกประคบ)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
และสตรีอาสาพัฒนาเทศบาล (การทํายาดมสมุนไพรลูกประคบ) โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์   ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 101)

โครงการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนใน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์   ค่าเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 101)
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โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถาน
ที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  128) 

โครงการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนมีเวทีในการแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 123)

โครงการสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  เล่น
เกม  การแสดงของผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 127)
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โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ให้ผู้นําชุมชน  กลุ่มสตรี  และ
ตัวแทนชุมชน  เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ  - อุปกรณ์   ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้า  124) 

โครงการอบรมการทําขนมไทย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการทําขนมไทย  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่า
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้า 101)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน โดยจ่าย
เป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  ค่าวัสดุ - อุปกรณ์  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนในการจัด
เก็บข้อมูลพื้นฐาน  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  
- ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564    หน้า 126)

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:03 หน้า : 86/104



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันครอบครัว  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าการตกแต่งสถานที่  วัสดุ – อุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 104  ลําดับที่ 2

โครงการวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันปิยมหาราช  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วยค่าการตกแต่งสถานที่  วัสดุ – อุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 104  ลําดับที่ 3
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ์เทศบาลตําบลอ่างศิลา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้ที่มาร่วมประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม   ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับจัดสถานที่   เงินรางวัลการแข่งขัน   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 )  หน้าที่ 150  ลําดับที่ 8

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ)  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  1
 ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้ที่มา
ร่วมประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถานที่   และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 149  ลําดับที่ 5

โครงการอนุรักษ์  ศิลปะวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้ที่มาร่วม
ประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถานที่   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 150  ลําดับที่ 6

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:03 หน้า : 89/104



โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัประเพณีลอย
กระทง  โดยมีการประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ  กิจกรรมการ
แสดงจากชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้ที่มาร่วมประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถานที่   เงิน
รางวัลการประกวดแข่งขัน   ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 147  ลําดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์  โดย
มีการประกวดนางสงกรานต์  สรงนํ้าพระ  รดนํ้าดําหัวผู้สูง
อายุ  เซียมซี  ก่อเจดีย์ทราย  ไหว้พระมาลัย  ตักบาตร108  ทําบุญประจํา
วันเกิด  และกิจกรรมอื่นๆ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญ
มาร่วมงานและผู้ที่มาร่วมประกอบกิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม   ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถาน
ที่   เงินรางวัลการประกวดแข่งขัน   ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 148  ลําดับที่ 2
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จํานวน 135,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษาและส่งเสริมท่องเที่ยว  โยมีกิจกรรมประกวดขบวนแห่  ประกวด
นางงามประจําต้นเทียน  ประกวดต้นเทียนโบราณ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้ที่มาร่วมประกอบ
กิจกรรม เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดสถานที่   เงินรางวัลการประกวดแข่ง
ขัน   ค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ พระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้
1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2 / ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 148  ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น   ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ  สิ่ว  เสียม  เลื่อย  ขวาน  กบไสไม้  เทปวัด
ระยะ  เครื่องวัดขนาดเล็ก  (ตลับเมตร ลูกดิ่ง)  สว่าน  โถส้วม  อ่างล้าง
มือ  ราวพาดผ้า  นํ้ามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต์บล็อก  กระเบื่อง  สังกะสี  ตะปู  เหล็กเส้น  แปรงทาสี  ปูนขาว  ท่อ
นํ้าและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ท่อนํ้าบาดาล   เป็นต้น  ฯลฯ  ซึ่งสิ่งของ
โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือ
ไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร    รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  เรื่อง  การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    
    2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท0808.2
/มท1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2558  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ    
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท0808.2/ว3523  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และ
ค่าสาธารณูปโภค
   4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,739,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล   ตั้งไว้  350,000 บาท 
      - เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลอ่างศิลา ขนาดปริมาณ
งาน กว้าง 16.00 เมตร ยาว 29 เมตร สูง 11.50
 เมตร                                                                                  
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งบลงทุน รวม 1,389,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,389,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 134,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี หรือซ่อมแซมบ้าน
ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตําบลอ่างศิลา ปริมาณ
งานกว้าง 5.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.40 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 33 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5
 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 59  ลําดับที่ 1

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ ( หรือซอยทวีสุข ) หมู่ที่ 3 จํานวน 287,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ ( หรือซอยทวีสุข ) หมู่
ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 166.00
 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 498 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ( ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 7  ลําดับที่ 14

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง หมูที่ 9 จํานวน 152,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยกลางเมือง หมู่ที่ 9 บ้าน
ศิลารักษ์ ปริมาณงานกว้าง0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร ผนังข้าง
หนา 0.12 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00
 เมตร และฝาเหล็กตระแกรงบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 19  ลําดับที่ 39

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 5 บ้านโนนโพธิ จํานวน 180,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนโพธิ ปริมาณงานกว้าง0.50 เมตร ลึก 0.40 – 0.60 เมตร ผนังข้าง
หนา 0.12 เมตร ระยะทางยาว 53 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00
 เมตร และฝาเหล็กตระแกรงบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร และ
วางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40x1.00เมตร จํานวน 31 ท่อน รวมระยะ
ทาง 84 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ( ตามปริมาณงาน ปร.4
 , ปร.5 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 16  ลําดับที่ 35
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โครงการจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จํานวน 249,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทาง
ถนนวิวัฒน์ ( หน้าร้านขายขนมจีน ) หมู่ที่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี ถนน
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร รวมปริมาณงาน 750 ตาราง
เมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย      ( ตามแบบมาตรฐานรายการ
ประกอบแบบงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลข
ที่       บร – 102 / 56 และแบบแนะนํางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต แบบเลขที่ บร – 306 / 56 กรมทางหลวงชนบท สํานักบํารุง
ทาง )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 14  ลําดับที่ 32

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง ถนนสถาพร – ถนน
เลียบคลองชลประทาน 2ขวา หมู่ที่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ

จํานวน 385,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินพร้อมเสริมผิวจราจรลูกรัง ถนนสถาพร –
 ถนนเลียบคลองชลประทาน 2ขวา หมู่ที่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ กว้าง
เฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 222 เมตร ลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมลง
ลูกรังเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,776 ตารางเมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย กรุยทางถางป่าขุด
ตอ กว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร ถนนกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลงดิน
ถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมลงลูกรังเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  รวมระยะทาง
ทั้งหมด  322 ม.  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ( ตามปริมาณ
งาน ปร.4 , ปร.5 ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลอ่างศิลากําหนด )
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 4  ลําดับที่ 8
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 756,820 บาท

งบบุคลากร รวม 449,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 449,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 407,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  รวม 1 ตําแหน่ง
1.ผู้อํานวยการกองประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด  รวม 1 ตําแหน่ง
1.ผู้อํานวยการกองประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 307,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 307,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา เก็บนํ้าประปา  และจดมาตรวัดนํ้า จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา เก็บนํ้าประปา และจดมาตรวัด
นํ้า   ฯลฯ  จํานวน  3  อัตรา  เดือนละ  7,000.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541

ค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดนํ้าประปา จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดนํ้าประปา  ฯลฯ  จํานวน  1
  อัตรา  เดือนละ  3,800.-บาท  จํานวน  12  เดือน
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
  ธันวาคม  2561  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้  
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน  
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาและนํ้าบริโภคครัวเรือน
ตามระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2564
 ) แก้ไข  เพิ่มเติม  และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้าที่ ... ลําดับที่ ...

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,001,462 บาท

งบกลาง รวม 9,001,462 บาท
งบกลาง รวม 9,001,462 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,811,334 บาท

 - ค่าชําระหนี้เงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนามกีฬา
จํานวน 2 โครงการ ปีที่ 9 สัญญาเลขที่ 543/151/2551 ลงวีนที่ 1
 เมษายน 2551 เงินต้นที่ต้องเสีย 816,742.08 บาท เงินต้นที่ไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ย  76,673.59 บาท รวมจํานวน  893,415.67  บาท
 - ค่าชําระหนี้เงินต้น ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนามกีฬา
จํานวน 2 โครงการ ปีที่ 10  สัญญาเลขที่ 543/151/2551 ลงวีนที่ 1
 เมษายน 2551 เงินต้นที่ต้องเสีย 841,244.02 บาท เงินต้นที่ไม่ต้อง
เสียดอกเบี้ย  76,673.59 บาท รวมจํานวน  917,917.61  บาท

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 74,998 บาท
 - ค่าชําระดอกเบี้ย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนามกีฬา
จํานวน 2 โครงการ ปีที่ 9 สัญญาเลขที่ 543/151/2551 ลงวีนที่ 1
 เมษายน 2551 จํานวน 49,739.58 บาท
 - ค่าชําระดอกเบี้ย ก.ส.ท.โครงการก่อสร้างหอประชุมและสนามกีฬา
จํานวน 2 โครงการ ปีที่ 10 สัญญาเลขที่ 543/151/2551 ลงวีนที่ 1
 เมษายน 2551 จํานวน 25,237.64 บาท 
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
     2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกัน
สังคมของพนักงานจ้าง 
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
     4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที่  31  พฤษภาคม  2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4
/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,417,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
     เพื่อรองรับสวัสดิการให้แก่ผู้อายุ  ที่มีอายุ  60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดย
จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ  โดย
- ผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี  จะได้รับ 600  บาท จํานวน 299 คน เพิ่ม
เติม    11  คน  เป็นเงิน  2,232,000.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 70-79 ปี  จะได้รับ 700  บาท จํานวน 156 คน  เพิ่ม
เติม  7  คน  เป็นเงิน  1,369,200.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 80-89 ปี  จะได้รับ 800  บาท จํานวน  60 คน เพิ่ม
เติม    5  คน เป็นเงิน  624,000.-บาท
- ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป  จะได้รับ 1,000  บาท จํานวน 11 คน เพิ่ม
เติม  5  คน เป็นเงิน  192,000.-บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1) ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง พ.ร.บ.  กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,872,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
     เพื่อรองรับสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ  ที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการที่มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยคนพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 
รายเดิม  175  ราย  เป็นเงิน  1,680,000.-บาท
เพิ่มเติม    20  ราย  เป็นเงิน     192,000.-บาท
                       รวมเป็นเงิน  1,872,000.-บาท
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557)  เว้นแต่
ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2
)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินวงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ที่ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมก่อน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง พ.ร.บ.  กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
     เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  500  บาทต่อ
เดือน  ครบทั้ง  12  เดือน  จํานวน 3 คน  เพิ่มเติม  2  คน  เป็น
เงิน  30,000.-บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา  16  แห่ง พ.ร.บ.  กําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจ
2) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม  และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือการ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นํ้าป่าไหลหลาก  แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควันและโรค
ติดต่อ
ตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
       2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม  2545
       3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560
       5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558
       6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 526 ลงวันที่  8 มีนาคม 2560       
       7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1064  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560
       8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท
 0810.4/ว 1173  ลงวันที่  15  มิถุนายน  2560
       9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1520  ลงวันที่  2  สิงหาคม  2560
     10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560
      11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560
     11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 608  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561
     12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077  ลงวันที่  17  เมษายน  2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยว
กับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่ง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน  500,000  บาท  โดย
ในปีงบประมาณ  2562
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ   
ตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
       1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
       2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
       5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
       6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201
  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การดําเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
       8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  
       9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับ
สนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การ
สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  
ตามกฎหมายและหนังสั่งการดังนี้
     1)  พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
     2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที่  3
  มิถุนายน  2537
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 435,930 บาท
     เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยก
เว้น  พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
- ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว29  ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2560  
  2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว30  ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 74,998

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

35,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,811,334

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 115,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,417,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

435,930

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,872,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,720 491,040 367,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบี้ย 74,998

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

35,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

ค่าชําระหนี้เงินต้น 1,811,334

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 115,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,417,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

435,930

สํารองจ่าย 100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,872,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 1,490,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720 198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 120,000 120,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,242,240 2,317,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 6,300 4,620

เงินเดือนพนักงาน 407,220 329,760 1,251,120 965,040 1,625,460

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 10,000 5,000 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

350,000 10,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 80,000 75,000 51,000 10,000 33,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ธุรการและบันทึกข้อมูล

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พัสดุ
ค่าจ้างเหมาช่างซ่อม
บํารุง 540,000

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ประปา เก็บนํ้าประปา  
และจดมาตรวัดนํ้า

252,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายใน
เขตเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

1,296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 10,920

เงินเดือนพนักงาน 3,809,940 8,388,540

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520 407,040

เงินประจําตําแหน่ง 228,000 396,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 60,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 15,000 445,000

ค่าเช่าบ้าน 102,000 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 63,000 228,444 540,444

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี 108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ธุรการและบันทึกข้อมูล 84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

108,000 108,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
พัสดุ 84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาช่างซ่อม
บํารุง 540,000

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ประปา เก็บนํ้าประปา  
และจดมาตรวัดนํ้า

252,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดภายใน
เขตเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

1,296,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

216,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
เปิด-ปิดนํ้าประปา 45,600

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 
พนักงานดับเพลิงและ
ขับรถบรรทุกนํ้าดับ
เพลิง

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพ  (พนักงานขับรถ
ฉุกเฉิน  1669)

504,000

จ้างเหมาจัดทําระบบ
งานสารบรรณอิเล็ค
ทรอนิคส์ (e-office)

จ้างเหมาบริการสํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 45,000 45,000 45,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

45,000

โครงการ “ ประเทศ
ไทย  ไร้ขยะ ” ตาม
แนวทางประชารัฐ

10,000

โครงการ อสม.รัก
สุขภาพประชาชน 5,000

โครงการกิจกรรม  5ส  
ในสํานักงาน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร 84,000 84,000

ค่าจ้างเหมาบริการทํา
ความสะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ

108,000 324,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
เปิด-ปิดนํ้าประปา 45,600

ค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 
พนักงานดับเพลิงและ
ขับรถบรรทุกนํ้าดับ
เพลิง

864,000 864,000

ค่าจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพ  (พนักงานขับรถ
ฉุกเฉิน  1669)

504,000

จ้างเหมาจัดทําระบบ
งานสารบรรณอิเล็ค
ทรอนิคส์ (e-office)

3,000 3,000

จ้างเหมาบริการสํารวจ
จํานวนสุนัข/แมว 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 100,000 100,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 200,000 335,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

55,000 100,000

โครงการ “ ประเทศ
ไทย  ไร้ขยะ ” ตาม
แนวทางประชารัฐ

10,000

โครงการ อสม.รัก
สุขภาพประชาชน 5,000

โครงการกิจกรรม  5ส  
ในสํานักงาน 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 20,000

โครงการค่าชดใช้
ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้า
เสีย

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ์เทศบาลตําบล
อ่างศิลา

150,000

โครงการจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่
โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์

โครงการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

5,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าประปา 10,000

โครงการตรวจอาหาร
ปลอดภัย 5,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10,000

โครงการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 20,000

โครงการค่าชดใช้
ความเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน

100,000 100,000

โครงการค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

400,000 400,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอย  สิ่งปฏิกูล  และนํ้า
เสีย

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชน
สัมพันธ์เทศบาลตําบล
อ่างศิลา

150,000

โครงการจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 2,000 2,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลปีใหม่

5,000 5,000

โครงการจุดตรวจจุด
บริการประชาชน 
เทศกาลสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

5,000

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าประปา 10,000

โครงการตรวจอาหาร
ปลอดภัย 5,000

โครงการเทศบาล
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุง
ตลาดสดน่าซื้อ 10,000

โครงการปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระ
ภาษีและออกหน่วย
บริการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่สร้างจิตใต้
สํานึกในการชําระภาษี
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้
โครงการป้องกันเด็ก
จมนํ้า 2,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
แข็งและยั่งยืน

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการในการปก
ป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

4,000 4,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นใน
เขตเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

10,000 10,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

5,000 5,000

โครงการปรับปรุง
ตลาดสดน่าซื้อ 10,000

โครงการปรับปรุง
ระบบการให้บริการ
ประชาชนในการชําระ
ภาษีและออกหน่วย
บริการรับชําระภาษี
เคลื่อนที่สร้างจิตใต้
สํานึกในการชําระภาษี
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้

5,000 5,000

โครงการป้องกันเด็ก
จมนํ้า 2,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
แข็งและยั่งยืน

5,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดแผนไทยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร 
และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน 
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
และคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารสมาชิก
สภา ข้าราชและ
พนักงานเทศบาลตําบล
อ่างศิลา อาสาสมัคร
สาธารณสุข        (อ
สม.) ผู้นําชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

150,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกิจกรรมกลุ่มแม่
บ้านและสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาล (การ
ทํายาดมสมุนไพรลูก
ประคบ)

15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล

โครงการฝึกอบรม
อาชีพพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชนในชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (e-LAAS)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํา
งาน พัฒนาบุคลากร 
และทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน 
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
และคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารสมาชิก
สภา ข้าราชและ
พนักงานเทศบาลตําบล
อ่างศิลา อาสาสมัคร
สาธารณสุข        (อ
สม.) ผู้นําชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

150,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมกิจกรรมกลุ่มแม่
บ้านและสตรีอาสา
พัฒนาเทศบาล (การ
ทํายาดมสมุนไพรลูก
ประคบ)

15,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน 
อปพร.ในเขตเทศบาล

10,000 10,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพพัฒนาฝีมือให้
กับประชาชนในชุมชน

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 5,000

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (e-LAAS)

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 5,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดชุมชน 10,000

โครงการวันครอบครัว 50,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

โครงการวันปิยมหา
ราช 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐานสะอาด 
และปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

677,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 5,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์  
และตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรในกลุ่ม
วัยรุ่น

5,000

โครงการสายใยใส่ใจผู้
สูงอายุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 5,000

โครงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดชุมชน 10,000

โครงการวันครอบครัว 50,000

โครงการวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 7,000 7,000

โครงการวันปิยมหา
ราช 10,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบแพทย์ฉุก
เฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 5,000 5,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับตลาด
ให้มีมาตรฐานสะอาด 
และปลอดภัย รวมทั้ง
แนวทางขับเคลื่อน
ตลาดประชารัฐ

10,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

5,000 5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

677,000

โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน 5,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์  
และตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ก่อนวัยอันควรในกลุ่ม
วัยรุ่น

5,000

โครงการสายใยใส่ใจผู้
สูงอายุ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

5,000

โครงการอนุรักษ์  
ศิลปะวัฒนธรรม 5,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์

100,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว

135,000

โครงการอบรมการทํา
ขนมไทย 20,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน

5,000

โครงการอบรมป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง

5,000

โครงการอนุรักษ์  
ศิลปะวัฒนธรรม 5,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง

70,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์

100,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว

135,000

โครงการอบรมการทํา
ขนมไทย 20,000

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน

5,000

โครงการอบรมป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

10,000 10,000

โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลอ่าง
ศิลา

5,000 5,000

โครงการอบรมเยาวชน
ยุคใหม่ใส่ใจเอดส์ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาลใน 
/ นอก  ราชอาณาจักร

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  ของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา
โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยใน
โรงเรียน

โครงการอบรมให้
ความรู้ระเบียบวินัย
จราจรและรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

โครงการอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
โครงการอําเภอใส
สะอาด 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างและคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาเทศบาลใน 
/ นอก  ราชอาณาจักร

250,000 250,000

โครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้
บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง  ของ
เทศบาลตําบลอ่างศิลา

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยใน
โรงเรียน

10,000 10,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ระเบียบวินัย
จราจรและรณรงค์สวม
หมวกนิรภัย

5,000 5,000

โครงการอบรมให้
ความรู้และฝึกทบทวน
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5,000 5,000

โครงการอําเภอใส
สะอาด 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 135,000 285,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 165,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 300,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,230,086

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ
จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ)

32,400

จัดซื้อตู้เหล็ก

จัดซื้อเต็นท์ 144,000

จัดซื้อโต๊ะ

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,230,086

วัสดุการเกษตร 30,000

วัสดุก่อสร้าง 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 100,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 150,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 2,000 2,000

ค่าไฟฟ้า 600,000 600,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 90,000 90,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งานพนักพิงกลางปรับ
โช๊คได้

3,500 3,500

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ 32,400 32,400

จัดซื้อเครื่องปรับ
อากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน  (มีระบบฟอก
อากาศ)

32,400

จัดซื้อตู้เหล็ก 27,500 27,500

จัดซื้อเต็นท์ 144,000

จัดซื้อโต๊ะ 12,000 12,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่พิมพ์ : 14/5/2562  09:46:25 หน้า : 20/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  1  kVA 5,900

จัดซื้อเครื่องชนิด
เลเซอร์  หรือ LED  
ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที)

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 28,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้นํ้า ( 
Submersible 
Pump )

150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด 
แบบมือถือ 5,500

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม 24,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

134,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ ( 
หรือซอยทวีสุข ) หมู่ที่ 
3

287,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1

44,000 44,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด  1  kVA 5,900

จัดซื้อเครื่องชนิด
เลเซอร์  หรือ LED  
ขาวดํา  (18 
หน้า/นาที)

6,600 6,600

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600 8,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 28,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
ไฟฟ้าแบบมอเตอร์จม
ใต้นํ้า ( 
Submersible 
Pump )

150,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด 
แบบมือถือ 5,500

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม 24,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี

134,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยรุ่งเจริญ ( 
หรือซอยทวีสุข ) หมู่ที่ 
3

287,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยกลางเมือง หมูที่ 9

152,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 1 หมู่ที่ 5 
บ้านโนนโพธิ์

180,500

โครงการจ้างเหมา
ดําเนินการเสริมผิวแอ
สฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 
4

249,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อมเสริมผิว
จราจรลูกรัง ถนน
สถาพร – ถนนเลียบ
คลองชลประทาน 
2ขวา หมู่ที่ 2 บ้านอ่าง
หินเหนือ

385,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย 79,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลก
อุปกรณ์การเรียน 30,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา

2,080,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ซอยกลางเมือง หมูที่ 9

152,600

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอย
เทศบาล 1 หมู่ที่ 5 
บ้านโนนโพธิ์

180,500

โครงการจ้างเหมา
ดําเนินการเสริมผิวแอ
สฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 
4

249,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อมเสริมผิว
จราจรลูกรัง ถนน
สถาพร – ถนนเลียบ
คลองชลประทาน 
2ขวา หมู่ที่ 2 บ้านอ่าง
หินเหนือ

385,700

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย 79,700

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 100,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการขยะแลก
อุปกรณ์การเรียน 30,000

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 75,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา

2,080,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร

200,000

รวม 9,001,462 756,820 1,989,400 610,000 811,480 5,078,460 2,455,560 6,513,966
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนศูนย์
อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

30,000 30,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอพิบูล
มังสาหาร

200,000

รวม 1,334,000 12,053,884 40,605,032
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